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       YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

BAKANLAR KURULU KARARLARI

           Karar Sayısı : 2013/4760
           20/12/1995 tarihli ve 95/7606 sayılı Kararnameye ektir.
           Ekli “İthalat Rejimi Kararına Ek Karar”ın yürürlüğe konulması; Ekonomi Bakanlığının
10/5/2013 tarihli ve 33381 sayılı yazısı üzerine, 20/2/1930 tarihli ve 1567 sayılı Kanunun 1 inci,
14/5/1964 tarihli ve 474 sayılı Kanunun 2 nci, 6/5/1986 tarihli ve 3283 sayılı Kanunun 2 nci,
27/10/1999 tarihli ve 4458 sayılı Kanunun 16 ncı, 22 nci ve 55 inci maddeleri ile 2/2/1984 tarihli
ve 2976 sayılı Kanun hükümlerine göre, Bakanlar Kurulu’nca 21/5/2013 tarihinde karar-
laştırılmıştır.

                                                                                                                                       Abdullah GÜL
                                                                                                                                  CUMHURBAŞKANI
    Recep Tayyip ERDOĞAN
                  Başbakan

                   B. ARINÇ                                    M. ŞİMŞEK                                  B. ATALAY                                  B. BOZDAĞ
           Başbakan Yardımcısı                   Başbakan Yardımcısı V.                  Başbakan Yardımcısı                     Başbakan Yardımcısı

                   S. ERGİN                                      F. ŞAHİN                                     E. BAĞIŞ                                     N. ERGÜN
                Adalet Bakanı                 Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı         Avrupa Birliği Bakanı          Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı

                     F. ÇELİK                                   E. BAYRAKTAR                           A. DAVUTOĞLU                          M. Z. ÇAĞLAYAN
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı       Çevre ve Şehircilik Bakanı                      Dışişleri Bakanı                               Ekonomi Bakanı

                    T. YILDIZ                                         S. KILIÇ                                      M. M. EKER                                   H. YAZICI
  Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı            Gençlik ve Spor Bakanı        Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı     Gümrük ve Ticaret Bakanı

                  M. GÜLER                                   C. YILMAZ                                   Ö. ÇELİK                                    M. ŞİMŞEK
                İçişleri Bakanı                             Kalkınma Bakanı                    Kültür ve Turizm Bakanı                       Maliye Bakanı

                                       C. YILMAZ                                        İ. YILMAZ                                          V. EROĞLU
                              Milli Eğitim Bakanı V.                       Milli Savunma Bakanı                      Orman ve Su İşleri Bakanı

                                                             Ö. ÇELİK                                                  E. BAYRAKTAR
                                                        Sağlık Bakanı V.                     Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı V.

Başbakanlık
Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır

30 Mayıs 2013
PERŞEMBE
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           Karar Sayısı : 2013/4761

           Ekli “Morityus Cumhuriyeti Menşeli Bazı Tarım ve İşlenmiş Tarım Ürünleri İthalatında

Tarife Kontenjanı Uygulanması Hakkında Karar”ın yürürlüğe konulması; Ekonomi Bakan-

lığının 10/5/2013 tarihli ve 33382 sayılı yazısı üzerine, 20/2/1930 tarihli ve 1567 sayılı Kanunun

1 inci, 14/5/1964 tarihli ve 474 sayılı Kanunun 2 nci, 6/5/1986 tarihli ve 3283 sayılı Kanunun

2 nci, 27/10/1999 tarihli ve 4458 sayılı Kanunun 16 ncı, 22 nci ve 55 inci maddeleri ile 2/2/1984

tarihli ve 2976 sayılı Kanun hükümlerine göre, Bakanlar Kurulu’nca 21/5/2013 tarihinde karar-

laştırılmıştır.

                                                                                                                                       Abdullah GÜL

                                                                                                                                  CUMHURBAŞKANI

    Recep Tayyip ERDOĞAN

                  Başbakan

                   B. ARINÇ                                    M. ŞİMŞEK                                  B. ATALAY                                  B. BOZDAĞ

           Başbakan Yardımcısı                   Başbakan Yardımcısı V.                  Başbakan Yardımcısı                     Başbakan Yardımcısı

                   S. ERGİN                                      F. ŞAHİN                                     E. BAĞIŞ                                     N. ERGÜN

                Adalet Bakanı                 Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı         Avrupa Birliği Bakanı          Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı

                     F. ÇELİK                                   E. BAYRAKTAR                           A. DAVUTOĞLU                          M. Z. ÇAĞLAYAN

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı       Çevre ve Şehircilik Bakanı                      Dışişleri Bakanı                               Ekonomi Bakanı

                    T. YILDIZ                                         S. KILIÇ                                      M. M. EKER                                   H. YAZICI

  Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı            Gençlik ve Spor Bakanı        Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı     Gümrük ve Ticaret Bakanı

                  M. GÜLER                                   C. YILMAZ                                   Ö. ÇELİK                                    M. ŞİMŞEK

                İçişleri Bakanı                             Kalkınma Bakanı                    Kültür ve Turizm Bakanı                       Maliye Bakanı

                                       C. YILMAZ                                        İ. YILMAZ                                          V. EROĞLU

                              Milli Eğitim Bakanı V.                       Milli Savunma Bakanı                      Orman ve Su İşleri Bakanı

                                                             Ö. ÇELİK                                                  E. BAYRAKTAR

                                                        Sağlık Bakanı V.                     Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı V.
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           Karar Sayısı : 2013/4763
           Ekli “Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair
Karar”ın yürürlüğe konulması; Ekonomi Bakanlığının 20/5/2013 tarihli ve 35376 sayılı yazısı
üzerine, 14/5/1964 tarihli ve 474 sayılı Kanunun 2 nci, 29/6/2001 tarihli ve 4706 sayılı Kanunun
ek 3 üncü, 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Kanunun ek 2 nci, 25/10/1984 tarihli ve 3065 sayılı
Kanunun 13 üncü ve geçici 30 uncu, 3/6/2011 tarihli ve 637 sayılı Kanun Hükmünde Karar-
namenin 11 inci ve 26 ncı maddeleri ile 13/6/2006 tarihli ve 5520 sayılı Kanunun 32/A mad-
desine göre, Bakanlar Kurulu’nca 27/5/2013 tarihinde kararlaştırılmıştır.

                                                                                                                                       Abdullah GÜL
                                                                                                                                  CUMHURBAŞKANI
    Recep Tayyip ERDOĞAN
                  Başbakan

                   B. ARINÇ                                  A. BABACAN                                B. ATALAY                                  B. BOZDAĞ
           Başbakan Yardımcısı                     Başbakan Yardımcısı                    Başbakan Yardımcısı                     Başbakan Yardımcısı

                   S. ERGİN                                      F. ŞAHİN                                     E. BAĞIŞ                                     N. ERGÜN
                Adalet Bakanı                 Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı         Avrupa Birliği Bakanı          Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı

                     F. ÇELİK                                   E. BAYRAKTAR                                C. YILMAZ                               M. Z. ÇAĞLAYAN
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı       Çevre ve Şehircilik Bakanı                    Dışişleri Bakanı V.                             Ekonomi Bakanı

                    T. YILDIZ                                         N. AVCI                                      M. M. EKER                                   H. YAZICI
  Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı          Gençlik ve Spor Bakanı V.     Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı     Gümrük ve Ticaret Bakanı

                  M. GÜLER                                   C. YILMAZ                                   Ö. ÇELİK                                    M. ŞİMŞEK
                İçişleri Bakanı                             Kalkınma Bakanı                    Kültür ve Turizm Bakanı                       Maliye Bakanı

                                          N. AVCI                                           İ. YILMAZ                                          V. EROĞLU
                                Milli Eğitim Bakanı                         Milli Savunma Bakanı                      Orman ve Su İşleri Bakanı

                                                    M. MÜEZZİNOĞLU                                           B. YILDIRIM
                                                          Sağlık Bakanı                         Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı
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YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI HAKKINDA KARARDA
DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KARAR

MADDE 1 – 15/6/2012 tarihli ve 2012/3305 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürür-
lüğe konulan Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararın EK-4 sayılı ve “TEŞVİK EDİL-
MEYECEK VEYA TEŞVİKİ BELİRLİ ŞARTLARA BAĞLI YATIRIM KONULARI” başlıklı
ekinin l/B/6 sırası yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 2 – Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3 – Bu Karar hükümlerini Ekonomi Bakanı yürütür.

—— • ——
YÖNETMELİKLER

Adalet Bakanlığından:

CEZA İNFAZ KURUMLARI VE TUTUKEVLERİ PERSONELİ EĞİTİM
MERKEZLERİ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİNDE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 4/5/2004 tarihli ve 25452 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Ceza İnfaz
Kurumları ve Tutukevleri Personeli Eğitim Merkezleri Kuruluş, Görev ve Çalışma Yönetme-
liğinin 31/B maddesinin birinci, ikinci ve üçüncü fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Kurumların ihtiyacına göre belirlenen sayıda, infaz ve koruma memurluğu öğrenciliği
için sözlü sınav ve mülâkat yapılmak üzere, eğitim merkezlerinin bulunduğu yer adli yargı ilk
derece mahkemesi adalet komisyonu başkanlıkları ile ihtiyaç duyulması halinde Bakanlıkça
belirlenecek adlî yargı ilk derece mahkemesi adalet komisyonu başkanlıklarına Bakan onayı
ile yetki verilir.”

“Sözlü sınav ve mülâkata, kurumların ihtiyacına göre, merkezî sınavda en az 70 puan
alan öğrenci adaylarından Bakanlıkça belirlenecek kadro sayısının 5 katı idare memurluğu ve
infaz ve koruma memurluğu öğrenci adayı çağırılır. Sözlü sınav ve mülakata çağırılacak infaz
ve koruma memurluğu öğrenci adayları, sözlü sınav ve mülakat yapmak üzere yetki verilen
adli yargı ilk derece mahkemesi adalet komisyonu başkanlığınca, yetkide belirtilen yerlerin
toplam kadro sayısı esas alınarak belirlenir.”

“İdare memurluğu öğrenci adaylarının sözlü sınav ve mülâkatı sınav kurulu tarafından,
infaz ve koruma memurluğu öğrenci adaylarının ise eğitim merkezlerinin bulunduğu yer adli
yargı ilk derece mahkemesi adalet komisyonu başkanlıkları ile ihtiyaç duyulması halinde Ba-
kanlıkça belirlenen adli yargı ilk derece mahkemesi adalet komisyonu başkanlıklarınca yapılır.”

Bakanlar Kurulu Kararının Yayımlandığı Resmî Gazetenin
Tarihi Sayısı

19/6/2012 28328

Bakanlar Kurulu Kararında Değişiklik Yapan Düzenlemelerin Yayımlandığı Resmî Gazetelerin
Tarihi Sayısı

13/10/2012 28440

15/2/2013 28560
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MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 31/D maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde de-
ğiştirilmiştir.

“İdare memurluğu öğrenci adaylığı için Bakanlık, infaz ve koruma memurluğu öğrenci
adaylığı için sözlü sınav ve mülakatın yapıldığı yer adlî yargı ilk derece mahkemesi adalet ko-
misyonu başkanlığı, sınavı kazananlardan, öğrenciliğe kabulde istenecek belgelerle birlikte,
tebliğ tarihinden itibaren on beş gün içinde başvurmaları gerektiğini bildirir.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 31/F maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 31/F – Kabul şartlarına ilişkin evrakın ilk incelemesi idare memurluğu öğ-

renci adaylığı için sınav kurulunca, infaz ve koruma memurluğu öğrenci adaylığı için ise sözlü
sınav ve mülakatın yapıldığı yer adlî yargı ilk derece mahkemesi adalet komisyonu başkanlı-
ğınca yapılır.

Öğrenciliğe kabul teklif kararı, şartları taşıyan idare memurluğu öğrenci adayları için
sınav kurulunca, infaz ve koruma memurluğu öğrenci adayları için ise adlî yargı ilk derece
mahkemesi adalet komisyonu başkanlığınca alınır. Güvenlik soruşturması tamamlanmayan ve
sağlık raporu eksik olan öğrenci adayları hakkında geçici öğrenciliğe kabul teklif kararı alınır
ve bu kararlar Bakanlık onayına sunulur. Bakanlık onayı eğitim merkezlerine; ayrıca, infaz ve
koruma memurluğu öğrenci adaylarının sözlü sınav ve mülakatının yapıldığı yer adlî yargı ilk
derece mahkemesi adalet komisyonu başkanlığına gönderilir.”

MADDE 4 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 5 – Bu Yönetmelik hükümlerini Adalet Bakanı yürütür.

—— • ——
Millî Savunma Bakanlığından:

TÜRK SİLAHLI KUVVETLERİ İÇ HİZMET YÖNETMELİĞİNDE
DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 6/9/1961 tarihli ve 10899 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türk Silahlı
Kuvvetleri İç Hizmet Yönetmeliğinin 34 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 34 – Herhangi bir komutanın merkezden veya gemisinden uzaklaşması ve-
yahut hizmet edemeyecek derecede mazeretinin vukuu halinde, kuruluşuna göre rütbe ve kı-
demce komutanın rütbesine en yakın muharip sınıfa mensup ast vekil bırakılır. Ancak; komu-
tanın rütbesine en yakın muharip sınıfa mensup personel ile aynı rütbede komutan yardımcısı
ya da ast birlik komutanı varsa komutan yardımcısı veya ast birlik komutanından kıdemli olan,
gemilerde 2 nci komutan, havada uçuş birliklerinde uçucu subay vekil bırakılır.

Muharip olmayan sınıflarda ise sınıf ve hizmetin özelliği dikkate alınarak rütbe ve kı-
demce en yakın ast vekil bırakılır.

Komutanlığına hem muharip sınıftan hem de muharip olmayan sınıftan personelin ata-
nabildiği birliklerde komutana rütbe ve kıdemce en yakın ast vekil bırakılır.

Vekâlet durumu üst makamlara bildirilir, ast birlik ve personele tebliğ edilir.
Vekâlet verme imkânı olmayan müstesna hallerde, (birinci fıkradaki istisnai durumlar

hariç) rütbe ve kıdemce en yakın muharip sınıfa mensup veya muharip olmayan sınıflarda
rütbe, kıdem ve hizmetin özelliği itibarıyla en yakın şahıs, hiçbir emir beklemeksizin derhal
komutayı ele alır. Böyle haller, sebebiyle birlikte daha büyük amire bildirilir. Vekâlet uzun
müddet sürecek olursa yetkili makamın tensip ve emredeceği şahıs, emir ve komuta makamına
gelir.

Karargâh ve kurumlarda vekâlet işleri, karargâh ve kurumların bağlı bulundukları ko-
mutan ve makamlar tarafından tanzim ve emredilir.”
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MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 382 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 382 – Kıtalar, karargâhlar ve kurumlarda belirli bir sıra ve süre ile subay,

askerî memur, astsubay, uzman jandarma, askerî öğrenci, erbaş ve erler ile Silâhlı Kuvvetler
Teşkilâtı içinde vazifeli olan bilumum sivil şahıslar tarafından nöbet tutulur. Nöbetler Karargâh
ve kurumlarda sabah saat 09.00 dan ertesi günü saat 09.00 a kadardır. Kıtalarda kıtanın özelli-
ğine göre, komutanın münasip göreceği zamanda başlar ve nöbet 24 saati geçemez.

Nöbet hizmetine aşağıdaki personel dahil edilemez.
a. Albaylar,
b. Alay (Deniz, Hava, Jandarma ve Sahil Güvenlik Komutanlıklarında eşidi) komutan

yardımcısı ile eşidi kurum amiri yardımcıları (Askeralma bölge başkanlıkları ile aynı bina veya
kışla içindeki askerlik şubesi başkanları ile bir kışla nizamında konuşlu bulunan kışla komutanı
dışındaki askerlik şubesi başkanları hariç),

c. Kurmay Başkanları veya vekilleri, askerî hâkimler, disiplin subayları ile kadrosunda
emir subayı bulunan komutanlık emir subayları ve kadrosunda emir astsubayı bulunan komu-
tanlık emir astsubayları,

ç. Aldığı görevin özelliği sebebiyle nöbet hizmetinden affedilenler,
d. Uzman tabip raporuyla belgelemek koşulu ile hamileliğin tespit edilmesinden itibaren

süt izni süresinin bitimine kadar geçen süre içinde bayan personel,
e. İki kademeli kıdemli başçavuşlar (Üstçavuş ve kıdemli üstçavuşlukta 6 yıllık bekleme

sürelerine tabi olan astsubaylar için kıdemli başçavuşlar),
f. Astsubaylıktan subaylığa geçen personelden 23 hizmet yılını, uzman jandarma/uzman

erbaşlıktan astsubaylığa geçen personelden 24 hizmet yılını dolduranlar ile uzman jandarmalar,
uzman erbaşlar ve sivil memurlardan 24 hizmet yılını dolduranlar,

g. 5378 sayılı Kanun kapsamında bakıma muhtaç özürlü oldukları, yetkili sağlık kuru-
luşlarınca verilen sağlık kurulu raporu ile belgelenen eş ve bakmakla yükümlü olduğu çocukları
bulunan askerî ve sivil personel (Gemilerdeki nöbet hizmetleri hariç),

ğ. Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından, harp ve vazife malullüğü hükümleri kapsamında
aylık bağlanmış olan şehit eşlerinden, evli olmayan, bakmakla yükümlü olduğu 18 yaşını dol-
durmamış çocuğu bulunan TSK’da görev yapmakta olan askerî ve sivil personel,

h. Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından harp ve vazife malulü aylığı bağlanmış ve
TSK’da görev yapmakta olan askerî ve sivil personel.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 387 nci maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.

“Ancak, nöbeti Pazar gününe rastlayan subay ve astsubaylar ile uzman jandarma, uzman
erbaş ve sivil memurlar, nöbeti devir ve teslimden sonra salı günü mesai başlangıcına kadar
istirahat ederler.”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 664 üncü maddesinin ikinci fıkrasının (3) numaralı
bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Ordu evleri ve askerî gazinoları mütalâa ve oyun salonları ile spor, tenis mahalleri,
yatak odaları, banyo ve sahillerde yüzme yerleri, deniz sporları vasıtaları için kayıkhane gibi
müştemilâtı ihtiva eder. Kışla gazinolarında kütüphane, yatma yerleri, yıkanma yerleri ve ta-
bildot salonları bulunur.”

MADDE 5 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 6 – Bu Yönetmelik hükümlerini Millî Savunma Bakanı ve İçişleri Bakanı

birlikte yürütür.
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Sermaye Piyasası Kurulundan:
MERKEZİ TAKAS KURULUŞLARININ KURULUŞ VE ÇALIŞMA ESASLARI

HAKKINDA GENEL YÖNETMELİK

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, 6/12/2012 tarihli ve 6362 sayılı Sermaye Pi-

yasası Kanununun 77 ve 78 inci maddeleri çerçevesinde merkezi takas kuruluşlarına ve merkezi
karşı taraf uygulamasına ilişkin esasları belirlemektir.

Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, 6/12/2012 tarihli ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası

Kanununun 77 ve 78 inci maddeleri çerçevesinde Merkezi Takas Kuruluşları ve bu kuruluşlarca
yerine getirilen faaliyet, iş ve işlemlere ilişkin hususları kapsar.

Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 6/12/2012 tarihli ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası

Kanununun 77 ve 78 inci maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanım ve kısaltmalar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen,
a) Borsa: Anonim şirket şeklinde kurulan, sermaye piyasası araçları, kambiyo ve kıy-

metli madenler ile kıymetli taşların ve Kurulca uygun görülen diğer sözleşmelerin, belgelerin
ve kıymetlerin serbest rekabet şartları altında kolay ve güvenli bir şekilde alınıp satılabilmesini
sağlamak ve oluşan fiyatları tespit ve ilân etmek üzere kendisi veya piyasa işleticisi tarafından
işletilen ve/veya yönetilen, alım-satım emirlerini sonuçlandıracak şekilde bir araya getiren veya
bu emirlerin bir araya gelmesini kolaylaştıran, Kanuna uygun olarak yetkilendirilen ve düzenli
faaliyet gösteren sistemleri ve pazar yerlerini,

b) Kanun: 6/12/2012 tarihli ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanununu,
c) Kurul: Sermaye Piyasası Kurulunu,
ç) MTK: Kanunun 77 ve 78 inci maddesinde belirtilen hizmetleri yerine getiren  mer-

kezi takas kuruluşlarını,
d) MTK Yönetmeliği: Kanunun 77 nci maddesi ve bu Yönetmelik uyarınca MTK’larda

üyelik, teminat, takas esasları, temerrüt işlemleri, disiplin, sermaye, gelir ve diğer konulara
ilişkin usûl ve esasları düzenleyen, MTK’lar tarafından hazırlanarak Kurulun onayı ile çıkarı-
lacak yönetmeliği,

e) Önemli Etkiye Sahip Ortak: Kanun uyarınca kurulmuş olan borsalar ve T.C. Başba-
kanlık  Hazine Müsteşarlığı hariç, sermaye veya oy haklarının doğrudan veya dolaylı olarak
%5 veya daha fazlasını temsil eden paylar ile bu oranın altında olsa dahi yönetim kurullarına
üye belirleme imtiyazı veren paylara sahip olan ortağı,

f) TCMB: Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Anonim Şirketini,
g) TTK: 13/1/2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununu,
ğ) Sermaye piyasası araçları: Menkul kıymetler ve türev araçlar ile yatırım sözleşmeleri

de dahil olmak üzere Kurulca bu kapsamda olduğu belirlenen diğer sermaye piyasası araçlarını,
h) Üye: MTK nezdinde gerçekleştirilen işlemlere taraf olmalarına izin verilenleri,
ı) Yönetici: Yönetim Kurulu Başkan ve Üyeleri, Genel Müdür ve Yardımcıları ile iç

kontrol, risk yönetimi, iç denetim ve gözetim birimlerinden sorumlu kişi veya kişiler ile imza
yetkisine sahip diğer kişileri,

ifade eder.
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İKİNCİ BÖLÜM
Merkezi Takas Kuruluşlarının Kuruluş ve Faaliyetleri

Kuruluş
MADDE 5 – (1) MTK’ların kuruluşuna Kurulun teklifi üzerine Kanunda tanımlanan

ilgili Bakan tarafından izin verilir. Bu kuruluşların faaliyete geçmesi Kurulun iznine tâbidir.
(2) MTK’ların kurulması teklif edilirken, bu Yönetmelikte sayılan şartların yanı sıra

yurt içi ve yurt dışı finansal piyasaların genel durumu ile sistemik risk unsurları ve MTK’ların
hizmet verecekleri borsalar ve diğer hususlar göz önünde bulundurulur.

Kuruluş şartları
MADDE 6 – (1) Kuruluş izni verilebilmesi için, MTK’ların;
a) Anonim şirket şeklinde kurulmaları,
b) Paylarının tamamının nâma yazılı olması,
c) Paylarının nakit karşılığı çıkarılması,
ç) Sermayelerinin Kurulca belirlenen miktardan az olmaması ve tamamının ödenmiş

olması,
d) Kurucularının ve tüzel kişi kurucular üzerinde doğrudan veya dolaylı olarak önemli

etkiye sahip olan ortaklarının Kanunun 44 üncü maddesinde yer alan şartları taşımaları,
e) Esas sözleşmelerinin Kanun ve ilgili düzenlemelerde yer alan hükümlere uygun ol-

ması,
f) Ortaklık yapısının açık ve şeffaf olması,
gerekir.
(2) Kurucuların ve tüzel kişi kurucular üzerinde doğrudan veya dolaylı olarak önemli

etkiye sahip ortakların ayrıca gerekli malî güç ve işin gerektirdiği dürüstlük ve itibara sahip
bulunması şartı aranır.

(3)  Kamu tüzel kişileri hariç tüzel kişi kurucuların ve tüzel kişi kurucular üzerinde
doğrudan veya dolaylı olarak önemli etkiye sahip ortakların son üç yıla ait bağımsız denetimden
geçmiş finansal tablolarını sunmaları gereklidir. Yabancı kurucu ve ortaklar için uygun olduğu
ölçüde, Türk uyruklu gerçek ve tüzel kişiler için aranan şartların mevcut olduğuna dair, bulun-
dukları ülkenin yetkili makamlarınca onanmış bilgi ve belgelerin noterce tasdikli çevirilerinin
veya geçerliliği kanun veya uluslararası sözleşmelerle kabul edilen şekilde olduğuna dair bilgi
ve belgelerin sunulması zorunludur.

(4) Bu Yönetmeliğin beşinci bölümde düzenlenen merkezi karşı taraf uygulaması kap-
samında yer alan ek şartlar saklıdır.

Önemli etkiye sahip ortakların, yöneticilerin ve ihtisas personelinin sahip olmaları
gereken şartlar

MADDE 7 – (1) MTK’ların önemli etkiye sahip ortakları, yöneticileri ve ihtisas per-
sonelinin;

a) Müflis olmaması, konkordato ilân etmiş olmaması ya da haklarında iflasın ertelen-
mesi kararı verilmiş olmaması,

b) Faaliyet yetki belgelerinden biri veya birden fazlası Kurulca iptal edilmiş yahut borsa
üyeliğinden sürekli olarak çıkarılmış kuruluşlarda, bu müeyyideyi gerektiren olayda sorumlu-
luğu bulunan kişilerden olmaması,

c) Kanunda yazılı suçlardan kesinleşmiş mahkûmiyetinin bulunmaması,
ç) 14/1/1982 tarihli ve 35 sayılı Ödeme Güçlüğü İçinde Bulunan Bankerlerin İşlemleri

Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ve eklerine göre kendileri veya ortağı olduğu kuru-
luşlar hakkında tasfiye kararı verilmemiş olması,
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d) 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen
süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı beş yıl veya daha fazla süreyle hapis
cezasına ya da devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı
suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hi-
leli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, bilişim sistemini engelleme,
bozma, verileri yok etme veya değiştirme, banka veya kredi kartlarının kötüye kullanılması,
suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, kaçakçılık, vergi kaçakçılığı veya haksız
mal edinme suçlarından mahkûm olmaması,

zorunludur. (a) bendinde belirtilen şartlar, iflasın kaldırılmasına, kapatılmasına veya
konkordato teklifinin tasdikine ilişkin kararın; (b) bendinde yer alan şartlar ise buna ilişkin ka-
rarın kesinleşme tarihinden itibaren on yıl geçmesi hâlinde, bu fıkranın uygulamasında dikkate
alınmaz. Tüzel kişinin yönetim kurulu üyesi olarak atanması halinde yukarıdaki şartlar atanan
tüzel kişi temsilcisi için de aranır.

(2) MTK’ların yöneticilerinde değişiklik meydana gelmesi hâlinde, durum görevden
ayrılma nedenleri ile birlikte izleyen ilk işgünü içinde Kurula bildirilir. MTK’ların yöneticile-
rinin görevlerinin devamı esnasında bu maddenin birinci fıkrasında belirtilen şartları taşıma-
dıklarının tespiti ya da anılan şartları kaybetmeleri durumunda bu kişilerin görevleri MTK ta-
rafından sonlandırılır. MTK, yöneticilerinin bu maddede belirtilen şartları kaybedip etmedik-
lerini takiple yükümlüdür. Bu tespitin Kurulca yapılması halinde ilgililerin Kurulca görevden
ayrılmaları talep edilir ve bu talep MTK tarafından yerine getirilir. Görevden ayrılması talep
edilen kişinin yönetim kurulu üyesi olması halinde MTK genel kurulu en geç otuz gün içeri-
sinde ilgili yönetim kurulu üyesinin görevden alınması gündemiyle Kurulca olağanüstü top-
lantıya çağrılır.

(3) MTK’ların yönetici dışındaki ihtisas personelinin görev yapması için gerekli şart-
lardan birini taşımadığının sonradan tespiti veya ortaya çıkması halinde ilgili personel atamaya
yetkili organ tarafından görevden alınır.

Kuruluş işlemleri
MADDE 8 – (1) Kurucular, kuruluş şartlarına uygun olarak hazırlayacakları esas söz-

leşme ve 5 ve 6 ncı maddelerde öngörülen hususları tevsik eden belgelerle birlikte Kurula baş-
vuruda bulunurlar.

(2) Bu Yönetmeliğin 5 inci maddesi uyarınca MTK’ların kuruluş izninin alınmasını ta-
kiben, kuruluş işlemlerinin TTK çerçevesinde tamamlanması için Gümrük ve Ticaret Bakan-
lığına başvuruda bulunulur.

Faaliyet şartları
MADDE 9 – (1) Bu Yönetmeliğin 5 inci maddesi çerçevesinde kuruluşuna izin verilen

MTK’ların bu izni almasını takiben en geç bir yıl içinde, Kurula faaliyet izni almak üzere baş-
vurması şarttır. Faaliyet izin başvuruları, başvuru sırasında aranan bilgi ve belgelerin eksiksiz
olarak Kurula sunulmasından itibaren altı ay içinde Kurul tarafından karara bağlanır ve keyfiyet
ilgililere bildirilir. Kuruluş izninden itibaren bir yıl içinde Kurula başvuruda bulunmayan veya
başvurusunun sonucunda kendilerine faaliyet izni verilmesi uygun görülmeyen kuruluşun ku-
ruluş izni iptal olur. Bu süre, zorunlu şartların varlığı veya başvuruda bulunulmamasının kuruluş
izni alan kuruluşa hasredilemeyecek sebeplerin varlığı hâlinde, Kurul tarafından bir yıl uzatı-
labilir.

(2) Faaliyet izninin verilebilmesi için, Kurul tarafından yapılan düzenlemelere uygun
muhasebe kayıt, bilgi ve belge sistemi ile düzenli iş akışı ve haberleşmeyi sağlayacak yeterli
bir organizasyonun kurulmuş, teknik donanımın sağlanmış, iç kontrol, iç denetim ve gözetim

30 Mayıs 2013 – Sayı : 28662                                RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 19

Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 19



ile risk yönetimi birim ve sistemlerinin oluşturulmuş ve işler hale getirilmiş olması ve MTK
bünyesinde bulunacak önemli varlıkların korunmasına ilişkin gerekli güvenlik önlemlerinin
alınmış olması zorunludur.

(3) Kurulca verilen faaliyet izninin iptalinde Kanunun 41 inci madde hükmü uygulanır.
(4) Bu Yönetmeliğin 23 üncü maddesi kapsamında verilecek hizmetlere ilişkin tarafların

karşılıklı hak ve yükümlülüklerinin belirlendiği bir sözleşmenin yapılmış olması zorunludur.
(5) MTK’lar, sermaye piyasası mevzuatı dışında kalan faaliyetlerde bulunmak için Ku-

rula bilgi verir. Kurul MTK’lardan söz konusu faaliyetleri yerine getirmemesini talep edebilir.
(6) MTK’lar, üyelerine sunacakları hizmetleri ve mevzuatla kendilerine bırakılan gö-

revleri etkin, güvenilir ve kesintisiz bir şekilde yerine getirmek amacıyla gerekli bilgi işlem
sistemlerini ve teknolojik altyapıyı kurmak, bunların tutarlılığını, güvenilirliğini, bütünlüğünü
ve bilgilerin zamanında elde edilebilirliğini sağlamak amacıyla gerekli sistemsel ve yönetsel
önlemleri almak, kontrolleri tesis ve takip etmek üzere ilgili düzenlemeleri yapmak zorundadır.
Kurul gerekli gördüğü durumlarda konuya ilişkin düzenleme yapmaya ve uygulamaya yönelik
karar almaya yetkilidir.

(7) Kurul, MTK’ların esas sözleşmelerinde yer alacak kâr payı dağıtım oranlarına ve
pay sahiplerine esas sözleşme ile tanınan imtiyazlara sınırlama getirebilir.

(8) Esas sözleşme değişikliklerinde Kurulun uygun görüşü alınır.
(9) Doğrudan veya dolaylı olarak; yüzde beşi aşan pay devirleri veya ortaklık yapısında

yüzde beş ve üzeri değişiklik yaratan pay devirleri ile pay devri söz konusu olmasa dahi doğ-
rudan veya dolaylı kontrol devri sonucunu doğuran her türlü işlem Kurulun iznine tâbidir. İm-
tiyazlı payların devri her halükarda Kurul iznine tabidir. Pay devirlerinde, payları devralacak
gerçek ve tüzel kişiler ile tüzel kişilerin önemli etkiye sahip ortaklarının da bu Yönetmeliğin
7 nci maddesinde sayılan şartları taşımaları zorunludur. Kurulun uygun görüş vermediği esas
sözleşme değişiklikleri ile izin vermediği pay devirleri veya kontrol devri sonucunu doğuran
işlemler hükümsüzdür. Bu hükme aykırı pay devirleri ortaklık pay defterine kaydolunmaz ve
bu şekilde yapılan kayıtlar hüküm ifade etmez. Yüzde beşi aşmayan pay devirleri, devrin ger-
çekleşmesinden itibaren en geç 15 iş günü içerisinde Kurula bildirilir.

(10) Bu Yönetmeliğin beşinci bölümünde düzenlenen merkezi karşı taraf uygulaması
kapsamında yer alan ek şartlar saklıdır.

Faaliyet ilke ve esasları
MADDE 10 – (1) MTK’ların faaliyetleri sırasında aşağıda yer alan ilkelere uyması zo-

runludur:
a) Üyelerin takas işlemlerini güven ve istikrar içerisinde gerçekleştirilmesini sağlayacak

gerekli altyapı, donanım ve organizasyonel yapının tesis edilmesini teminen ilgili düzenlemeleri
yapmak,

b) Üyelerinin, MTK’nın iş ve işlemleriyle ilgili yapılacak düzenlemelere uyumu konu-
sunda gerekli önlemleri almak,

c) Kanun’da düzenlenen suçlar ile piyasa bozucu eylemleri önlemek üzere Kanunun
71 inci maddesinin ikinci fıkrası çerçevesinde borsalar tarafından yürütülen çalışmalara gerekli
bilgi ve belge desteğini sağlamak,

ç) Hizmet verdiği piyasalardaki üyeleri ve piyasa katılımcıları ile kendisi ve kendisi ile
Kurul arasında, talep edilen çerçevede düzenli bilgi akışını sağlamak,

d) Takas sisteminin güven ve istikrar içinde yürütülmesini sağlayacak yeterli organi-
zasyon ve özkaynağa sahip olmak,
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e) Merkezi takas faaliyetlerinin düzenlenmesi ve uygulanmasında adil davranmak,
f) İş ve işlemlerini Kurul ve menfaat sahipleri ile işbirliği ve koordinasyon içinde yü-

rütmek,
g) Hizmetlerin ücretlendirilmesinde adil davranmak,
ğ) Üyelere uygulanacak disiplin tedbirlerine yönelik işlem ve prosedürleri belirlemek

ve uygulamada hakkaniyete uygun davranmak,
h) Finansal tablolarını, takasa ilişkin ücretleri ve organizasyon yapısını düzenli olarak

internet sitesi aracılığıyla kamuya açıklamak,
ı) Mevzuatla kendisine bırakılan görevleri yerine getirmek.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
MTK’nın Organları, Komiteleri ve İhtisas Personeline İlişkin İlkeler

Genel kurul
MADDE 11 – (1) MTK’ların üst karar organı olan genel kurul, pay sahiplerinden olu-

şur. Pay sahipleri şirket işlerine ilişkin haklarını genel kurulda kullanırlar. Kanuni istisnalar
saklıdır. Ortak olmayan üyeler oy hakkı bulunmaksızın genel kurula katılabilir.

(2) Genel kurul olağan toplantılar haricinde gerekli hallerde, TTK hükümleri çerçeve-
sinde olağanüstü toplantıya çağrılır.

(3) Genel Kurul gündemi ve davet mektubu, gündemde görüşülecek hususlara ilişkin
her türlü bilgi, belge ve ek ile birlikte pay sahiplerine ve Kurula toplantı tarihinden en az üç
hafta önce iadeli taahhütlü olarak gönderilir.

(4) Kurul temsilcisi, oy hakkı olmaksızın genel kurula katılabilir.
(5) Genel kurul tutanakları, başkanlık divanı tarafından imzalandıktan sonra, izleyen

ilk iş günü Kurula gönderilir. Gündemde görüşülen hususlara ilişkin her türlü bilgi belge ve
ekler ile genel kurulda yönetim kurulu üyesi seçilmesi durumunda, yönetim kurulu üyelerinin
bu Yönetmeliğin 7 nci maddesinde ve 12 nci maddesinin ikinci fıkrasında belirtilen nitelikleri
taşıdıklarını tevsik edici bilgi ve belgeler toplantı tarihinden itibaren en geç 5 iş günü içerisinde
Kurula iletilir. Kurulca söz konusu genel kurul kararlarına ilişkin olarak, ilave bilgi ve belge
istenebilir. Yönetim kurulu üyelerinin seçimine ilişkin genel kurul kararlarının mevzuata ay-
kırılık içermesi halinde MTK’dan bu aykırılığın giderilmesi istenir.

(6) İlgili mevzuata aykırılıklar ve/veya Kurulca gerekli görülmesi hallerinde genel ku-
rul, gerekliliğin belirlendiği tarihten itibaren, Kurul tarafından 15 iş günü içinde olağanüstü
toplantıya çağrılır ve genel kurul gündemi Kurul tarafından belirlenerek pay sahiplerine duyu-
rulur.

Yönetim kurulu
MADDE 12 – (1) Yönetim kurulu en az 7, en fazla 11 kişiden oluşur. Genel müdür yö-

netim kurulunun doğal üyesidir.
(2) Yönetim kurulu üyelerinin işletme, iktisat, maliye, kamu yönetimi, uluslararası iliş-

kiler, hukuk, mühendislik, sermaye piyasaları veya bankacılık alanlarında lisans veya lisansüstü
öğrenim görmüş ve yükseköğrenim sonrası finansal piyasalar ve ekonomi alanında en az on
yıl deneyim sahibi olmaları zorunludur.

(3) Yönetim kurulu üyeleri en fazla 3 yıl için seçilirler. Süresi biten üyenin tekrar se-
çilmesi mümkündür. Süresi bitmeden yönetim kurulu üyeliğinin sona ermesi halinde yönetim
kurulu tarafından yapılacak ilk genel kurula kadar görev yapmak üzere TTK hükümleri çerçe-
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vesinde yeni üye seçilir. Buna ilişkin yönetim kurulu kararı alındığı tarihten itibaren 5 iş günü
içerisinde yönetim kurulu üyeliğine seçilen kişinin bu maddede ve bu Yönetmeliğin 7 nci mad-
desinde sayılan şartları taşıdığına dair belgeler ile birlikte Kurula bildirilir.

(4) Yönetim kurulunun yapısına ilişkin olarak bu Yönetmeliğin 41 inci madde hükmü
saklıdır.

Yönetim kurulunun sermaye piyasası mevzuatı uyarınca görev ve yetkileri
MADDE 13 – (1) Yönetim kurulu TTK’da ve diğer mevzuatta belirlenen görev ve yet-

kilerinin yanı sıra sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde;
a) MTK tarafından hazırlanması gereken düzenlemeleri karara bağlamak,
b) Hizmet verilecek borsaları, teşkilatlanmış diğer pazar yerlerini, diğer piyasaları ve

hizmete konu sermaye piyasası araçlarını belirlemek,
c) Üyelik başvurularını kabulünün ve üyelikten geçici veya sürekli çıkarılmasının kri-

terlerini belirlemek, üyelik başvurularını karara bağlamak ve gerektiğinde üyelerinin üyelikten
geçici veya sürekli çıkarılmasına karar vermek,

ç) İşlemlerin mevzuata ve kurallara uygun olarak düzenli bir şekilde yürütülmesini sağ-
lamak,

d) Bu Yönetmelik çerçevesinde gözetim fonksiyonu ile ilgili yerine getirilmesi gereken
esasları belirlemek, 

e) MTK teşkilatı ve hizmet birimlerinin çalışma ve faaliyet sonuçlarını değerlendirmek;
gözetim, denetim, inceleme, araştırma ve soruşturma raporlarını karara bağlamak, sonuçlardan
ve önerilerden gerekli gördüklerinin uygulanmasını sağlamak,

f) MTK’nın görev ve yetki alanına giren hususlarda yerli ve yabancı kuruluşlar ve ulus-
lararası kuruluşlarla anlaşma yapmak, mevzuatla belirlenmiş veya mevzuat dışında olmakla
birlikte ihtiyaç duyulabilecek komiteleri kurarak, üyelerini seçmek ve çalışma esaslarını dü-
zenlemek,

g) Yönetim kurulu kararlarının ilgililere tebliğini sağlamak, bu kararların gereğinin ye-
rine getirilmesini temin etmek ve uygulanmasını izlemek,

ğ) Bütçeyi hazırlamak ve finansal tablolarını ve yıllık faaliyet raporunu hazırlayarak
genel kurula sunmak,

h) Kamuya açıklanması gereken bilgilerin düzenli olarak internet sitesinde yayınlan-
masını sağlamak,

ı) MTK adına imzaya yetkili olanları ve yetki sınırlarını belirlemek,
i) Personel politikasına ilişkin genel esasları belirlemek,
j) Bu Yönetmelikle ve mevzuatla kendisine verilen sair görevleri yerine getirmek
ile görevli ve yetkilidir.
(2) Yönetim kurulu; TTK uyarınca münhasıran kendisine bırakılmış görev ve yetkiler

ile bu maddenin birinci fıkrasının (a), (b), (e), (f) ve (ğ) bentlerinde yer alan görev ve yetkisi
haricindeki diğer görev ve yetkilerini, yazılı ve sınırları açıkça belirlenmiş olmak şartıyla genel
müdüre devredebilir. Yönetim kurulu bu maddenin birinci fıkrasının (c) bendinde yer alan üye-
lik başvurularının karara bağlanmasına ve gerektiğinde üyelerinin üyelikten geçici veya sürekli
çıkarılmasına ilişkin yetkisini genel müdüre devredebilir. Söz konusu yetkinin genel müdüre
devri halinde genel müdür tarafından ilk yönetim kurulu toplantısında yönetim kuruluna bilgi
verilir.

Sayfa : 22                               RESMÎ GAZETE                                30 Mayıs 2013 – Sayı : 28662

Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 22



Toplantı ve karar nisabı
MADDE 14 – (1) Yönetim kurulu, TTK hükümleri çerçevesinde toplanarak karar alır.

Sermaye piyasası mevzuatı kapsamındaki işleriyle ilgili olarak genel müdür gerektiğinde yö-
netim kurulu başkanından toplantı yapılmasını isteyebilir.

(2) Kurul MTK esas sözleşmesinde ağırlaştırılmış toplantı ve karar nisapları öngörül-
mesini isteyebilir.

Genel müdür
MADDE 15 – (1) Genel müdür ilgili mevzuat ve yönetim kurulu kararları doğrultu-

sunda kendisine bırakılmış ve devredilmiş yönetim ve temsile ilişkin işleri yürütür.
(2) Genel müdürün yükseköğrenim sonrası malî piyasalar, ekonomi, maliye, işletme,

sermaye piyasaları, bankacılık veya finans alanında en az on yıl deneyim sahibi olması zorun-
ludur.

(3) Genel müdürün münhasıran bu görev için atanmış olması zorunludur.
(4) Genel müdür, MTK’nın yönetim, denetim veya sermaye ilişkisinde bulunduğu ku-

ruluşlar, bu kuruluşların doğrudan ya da dolaylı olarak yönetim, sermaye veya denetim kont-
rolüne sahip olduğu kuruluşlar ile borsalar ve teşkilatlanmış piyasalar, takas ve saklama kuru-
luşları ve Kurulca uygun görülecek diğer finansal kuruluşlarda, icrai nitelikte olmamak ve
MTK’daki görevin ifasında zaafiyete düşülmemesi kaydıyla, yönetim kurulu başkanlığı ve
üyeliği gibi görevler alabilir.

(5) Genel müdürlüğe atanacakların bu maddenin ikinci fıkrasında ve bu Yönetmeliğin
7 nci maddesinde aranan şartları taşıdıklarını gösteren belgelerle birlikte Kurula bildirilmesi
şarttır. Genel müdürün atanması, Kurul tarafından bildirimin alındığı tarihten itibaren 15 işgünü
içinde olumsuz bir görüş bildirilmediği takdirde yapılabilir.

MTK teşkilatı ve personeli
MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelik ve ilgili mevzuatla MTK’lara verilmiş görevlerin ye-

rine getirilmesi ve yetkilerin kullanılmasına ilişkin olarak; MTK’nın teşkilatı, hizmet birimleri,
organizasyonu, görev tanımları, yetki ve sorumlulukları ile bunların devri ve görevlilerin ça-
lışma usul ve esasları genel müdürün teklifi üzerine yönetim kurulunca yürürlüğe konulacak
teşkilat yönergesiyle belirlenir.

(2) MTK’ca belirlenecek ve MTK’nın temel faaliyetlerinin yerine getirilmesi için gö-
revlendirilen ihtisas personelinin yükseköğrenim kurumlarından mezun olmaları zorunludur.

(3) Personelin işe alınmaları, işten çıkarılmaları, nitelikleri, ilerleme ve yükselmeleri,
performans ölçütleri, ödev, sorumluluk ve yükümlülükleri, uymaları gereken yasaklar ile di-
siplin konuları genel müdürün teklifi üzerine yönetim kurulunca yürürlüğe konulacak personel
yönergesi ile belirlenir.

Sır saklama yükümlülüğü
MADDE 17 – (1) MTK’ların yöneticileri ve tüm personeli sıfat ve görevleri dolayısıyla

öğrendikleri; MTK’ya ve MTK’yla ilişkisi olan ortaklık, kurum ve diğer her türlü gerçek ve
tüzel kişilere ait sırların gizliliğine uymak ve sırları kanunla görevli ve yetkili kılınmış kişi ve
mercilerden başkasına herhangi bir suretle açıklamamak, kendilerinin veya üçüncü kişilerin
yarar veya zararına kullanmamakla yükümlüdürler. Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. tarafından
MTK’lara sağlanan hak sahibi bazında bilgiler gizli olup, MTK yöneticileri ve personeli ken-
dilerine sağlanan bu bilgilerin gizliliğinden sorumludur. Bu yükümlülük, ilgililerin MTK’daki
görevlerinden ayrılmalarından sonra da devam eder.
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(2) MTK’lar, takas faaliyetleri kapsamında, yabancı MTK’lar ve uluslararası kuruluşlar
ile karşılıklılık ilkesi çerçevesinde işbirliği yapabilirler. Bu kapsamda yapılan işlem ve eylemler
Kanun ve diğer kanunlarda yer alan sır saklama yükümlülüğüne ve gizlilik kurallarına aykırılık
oluşturmaz.

Yasaklar
MADDE 18 – (1) MTK’ların yöneticileri ve ihtisas personeli ile bunların eşleri ve

velayeti altındaki çocukları, takas hizmeti verilen borsa bünyesindeki piyasa, pazar, platform
ve sistemler ile takas hizmeti verilen borsanın piyasa işleticisi olduğu başka borsaların piyasa-
larında alım-satım işlemi yapamazlar.

(2) MTK’ların genel müdür dahil tüm personeli; göreve başlamadan önce maliki ol-
dukları, Hazine Müsteşarlığı tarafından çıkarılan borçlanmaya ilişkin menkul kıymetler dışın-
daki, borsada işlem gören ortaklıklara veya bunların iştiraklerine ait her türlü paylarını ya da
menkul kıymetlerini, eşi ve velayeti altındaki çocukları dışındakilere, görev sürelerinin başla-
masından itibaren otuz gün içinde satmak veya devretmek suretiyle elden çıkarmak zorundadır.

(3) Bu madde hükmüne aykırı hareket edenler aykırılığın tespit edildiği tarihten itibaren
istifa etmiş sayılır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
MTK Üyelerine İlişkin Esaslar

MTK üyeleri
MADDE 19 – (1) Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Kanun uyarınca faaliyet gös-

teren yatırım kuruluşları ile MTK’lar tarafından önerilen ve Kurulca kabul edilen diğer kişiler
MTK’lara üye olabilir. MTK’lar, üyeliğe kabulü, bir borsanın veya teşkilatlanmış diğer piya-
saların üyeliği şartına bağlayabilir.

(2) Üyelik ilişkisi sözleşme ile kurulur. Bu sözleşmeye ilişkin hususlar, üyeliğe başvuru,
üyeliğe kabul, üyelik türleri ve bu üyelerin yerine getirebilecekleri faaliyetler, üyelerin temsili,
üyelerin yükümlülükleri ile bunlara verilecek disiplin cezaları, bunların durumlarında meydana
gelen değişikliklerin bildirilme esasları, üyelikten ayrılma, çıkarılma ve sair konularla ilgili
usul ve esaslar MTK’ların yönetim kurullarınca hazırlanarak Kurulun onayı ile çıkarılacak
MTK yönetmeliğinde gösterilir.

Üyelik teminatı
MADDE 20 – (1) MTK’lar üyelerinden, takas süreci ve işlemleri dolayısıyla MTK’ya

verebilecekleri zararların karşılanması amacıyla üyelik teminatı talep edebilirler. Üyelik temi-
natına ilişkin esaslar MTK Yönetmeliği ile belirlenir.

Üyelerin sorumluluğu, faaliyet esasları ve üyelere uygulanacak tedbirler
MADDE 21 – (1) MTK üyeleri; mevzuatta belirlenen esaslar dâhilinde, borsalarda ve

teşkilatlanmış diğer pazar yerleri ile bunların dışında işlem gören sermaye piyasası araçlarının
teslimi, bedellerinin ödenmesi ve bu işlemlere ilişkin teminat ve garanti fonu katkı payı yü-
kümlülüklerinin ifası ile ilgili işlemlerin tümünden ve bu kapsamda çalışanlarının görevleri
çerçevesinde yaptıkları işlerden sorumludur. MTK üyeleri ile müşterileri arasında yapılacak
sözleşmelere konulacak hükümlerle üyelerin sorumlulukları kaldırılamaz ve sınırlandırılamaz.

(2) MTK üyeleri ilgili mevzuatta yer alan ilke ve kurallar ile takas faaliyetlerine ilişkin
olarak aşağıda sayılan hususlara uymak zorundadır:

a) MTK tarafından belirlenen ilke ve kurallara uygun hareket etmek,
b) Müşterilerine ve diğer üyelere karşı iyi niyet ve dürüstlük ilkelerine uygun davranmak,
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c) Müşterilerine ve diğer üyelere karşı doğabilecek mali ve hukuki sorumluluğu teminat
altına almak üzere MTK tarafından öngörülebilecek genel ve özel mahiyetteki sigortaları yap-
tırmak ve bu nitelikteki diğer tedbirleri almak,

ç) Ortaklık, yönetim yapısı ve mali durumu ile ilgili olarak önemli her türlü değişikliği,
gerçekleştiği tarihte derhal MTK’ya bildirmek,

d) Yasal olarak tutmakla yükümlü oldukları defter ve kayıtlara ek olarak, MTK tara-
fından kararlaştırılan diğer kayıtları tutmak, bilgi ve belgeleri usulüne göre düzenlemek ve
bunları periyodik olarak veya MTK’nın istediği zamanlarda MTK’ya iletmek ve MTK tara-
fından belirlenen süre boyunca saklamak.

(3) Bu maddede sayılan hususlara uymayan veya takas yükümlülüklerini tam olarak
yerine getirememesi sonucunu doğuracak sermaye piyasası aracı eksikleri tespit edilen üyeler
hakkında MTK kendi yetkisindeki tedbirleri uygular.

(4) Bu Yönetmeliğin 22 nci maddesinin üçüncü fıkrası çerçevesinde MTK’nın takas
hizmeti verdiği diğer piyasalarda işlem gören varlıklara ilişkin olarak da bu maddenin birinci
fıkra hükümleri uygulanır.

BEŞİNCİ BÖLÜM
Takas Esasları

Verilecek takas hizmetlerinin kapsamı
MADDE 22 – (1) MTK’lar, borsalarda ve teşkilatlanmış diğer pazar yerlerinde ve bor-

salar ve teşkilatlanmış diğer pazar yerleri dışında işlem gören sermaye piyasası araçlarının tes-
limi, bedellerinin ödenmesi ve bu işlemlere ilişkin teminat yükümlülüklerinin ifası ile ilgili iş-
lemleri yürütürler.

(2) Borsalar ve teşkilatlanmış diğer pazar yerlerinde işlem gören sermaye piyasası araç-
larının teslimi, bedellerinin ödenmesi ve bu işlemlere ilişkin teminat yükümlülüklerinin
MTK’lar nezdinde yerine getirilmesi esastır. Kurul, MTK’ların takas hizmeti verebilecekleri
borsalar ve teşkilatlanmış diğer pazar yerlerini belirler. Bu belirleme, borsaların ve teşkilatlan-
mış diğer pazar yerleri bünyesinde oluşturulmuş piyasa, pazar ve platformlar ve/veya işlem
görecek araçlar bazında olabilir. MTK’ların takas hizmeti verebilecekleri borsaların belirlen-
mesinde borsaların uygun görüşleri alınır.

(3) MTK’lar, TCMB tarafından oluşturulanlar hariç olmak üzere sermaye piyasaları dı-
şında kurulmuş ve kurulacak diğer piyasalar ile yurtdışında faaliyet gösteren borsa ve teşkilat-
lanmış pazar yerlerinin ve tezgahüstü piyasaların da takas, ödeme ve teminat işlemlerini Ku-
rulun izni ile yerine getirebilir. Ayrıca Kurul, borsalar ve teşkilatlanmış diğer pazar yerleri dı-
şında gerçekleştirilen sermaye piyasası araçları ile ilgili işlemlerin takasının MTK nezdinde
yerine getirilmesini zorunlu tutabilir.

(4) MTK’lar ilgili mevzuata göre yetkilendirilmek kaydıyla, bu Yönetmelikte belirtilen
işlemleri, lisanslı depolar tarafından düzenlenen ürün senetleri konusunda da yürütebilir.

Hizmet verilecek borsalar ve teşkilatlanmış diğer pazar yerleri ile imzalanacak
sözleşmeler

MADDE 23 – (1) MTK ile hizmet verilecek borsalar ve teşkilatlanmış diğer pazar yer-
leri arasında her iki kurumun hak, yükümlülük ve yetkilerinin belirleneceği bir sözleşme yapılır.
Bu durumda MTK, hizmet verdiği kurumun MTK’nın görev alanına giren iş ve işlemlerinin
yürütülmesine ilişkin ilgili düzenlemelerde yer alan tüm yetki ve sorumlulukları devralır. Dü-
zenlenecek sözleşme, tarafların sözleşmeyle birbirlerine karşı belirlenen mali yükümlülükleri
dışında Kurul onayına tabi olup, sözleşmede bu Yönetmeliğe aykırı hususlara yer verilemez.
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Kurul, bu sözleşmede değişiklikler yapılmasını isteyebilir. MTK ile borsalar ve teşkilatlanmış
diğer pazar yerleri arasındaki anlaşmanın feshedilmesi için asgari bir ihbar süresi belirlenme-
lidir. Söz konusu sözleşmelerde yapılacak değişiklikler de Kurul onayına tabidir.

(2) Borsalar ve teşkilatlanmış diğer pazar yerleri tarafından takas işlemlerini yürüten
MTK; ilgili Borsanın veya teşkilatlanmış diğer pazar yerinin yönetim kurulu kararı ve Kurulun
onayı ile değiştirilebilir.

(3) MTK ile hizmet verdiği borsalar ve teşkilatlanmış diğer pazar yerleri arasında piya-
sanın güven ve istikrar içerisinde işleyişini engelleyecek unsurların ortaya çıkması ve bunun
da MTK’ların yükümlülüklerini gereği gibi yerine getirememesinden kaynaklandığının tespiti
halinde, MTK’nın görevlerinin bu kurumlar tarafından doğrudan yerine getirilmesine ve/veya
başka bir MTK’nın görevlendirilmesine Kurul tarafından karar verilebilir.

(4) Hizmet verilen borsalar ve teşkilatlanmış diğer pazar yerlerine ilişkin işlemler ve
düzenlemeler; borsalar ve teşkilatlanmış diğer pazar yerleri lehine haklar ve/veya yükümlü-
lükler oluşturduğunda, bunlar MTK lehine haklar ve/veya yükümlülükler olarak da kabul edilir.

Takas esasları ve takas sistemi
MADDE 24 – (1) Takas sistemine ilişkin esaslar MTK Yönetmeliği ile düzenlenir. Söz

konusu Yönetmelikte takas prensipleri her bir araç, borsa ve teşkilatlanmış diğer pazar yeri ba-
zında veya piyasalar gibi ayrım kriterleri çerçevesinde ayrı ayrı belirlenebilir.

(2) Gerçekleştirilen işlemlere ilişkin yükümlülüklerin zamanında ve tam olarak yerine
getirilmesi ile temerrüt hali, alınacak önlemler, uygulanacak yaptırımlar ve temerrüt halinin
giderilmesine ilişkin usul ve esaslar MTK Yönetmeliği ile düzenlenir.

(3) MTK; MTK Yönetmeliğinde tanımlayacağı durumlar için mahsup işlemi yapılma-
dan takas yükümlülüklerinin yerine getirilmesini istemek, alım emirlerinde emrin gerçekleşti-
rilmesi için gerekli nakdin, satım emirlerinde ise satışa konu sermaye piyasası aracının belirli
bir kısmının veya tamamının emrin gerçekleştirilmesini beklemeden depo edilmesini istemek
gibi tedbirleri öngörebilir.

Teminatlar
MADDE 25 – (1) MTK yapılan işlemler sonucunda nezdinde oluşacak yükümlülükle-

rin yerine getirilmesini sağlamak amacıyla, üyelerden MTK yönetmeliğinde belirlenecek esas-
lar çerçevesinde teminat talep eder.

(2) MTK üyelerine işlem, hesap ve işlem görecek araçlar bazında değişik oranlarda te-
minat ve teminatlandırma yöntemleri uygulanmasına, teminat olarak kabul edilebilecek kıy-
metlere ve bunların temini, tahsili, tamamlanma süreleri,  nemalandırılması ve kullanılmasına
ilişkin esaslara MTK yönetmeliğinde yer verilir.

(3) MTK üyeleri, asgari olarak MTK düzenlemeleri ile belirlenecek oran veya tutarı
karşılayacak kadar teminatı müşterilerinden talep etmek zorundadır. Kurul, piyasa koşulların-
daki gelişmeleri dikkate alarak, gerektiğinde teminat oranlarına ya da tutarlarına asgari bir sınır
getirebilir.

MTK’ların merkezi karşı taraf olmadığı hallerde oluşturulan garanti fonu
MADDE 26 – (1) MTK, yükümlülüklerin yerine getirilmemesi durumlarında kullanıl-

mak üzere gecikmelerin önlenmesi amacıyla bir garanti fonu oluşturabilir. Kurul, hizmet verilen
borsa ve teşkilatlanmış diğer pazar yerlerinde açılan piyasalar ve sermaye piyasası araçları iti-
bariyle garanti fonu oluşturulmasını zorunlu tutabilir.

(2) Üyelerin ve MTK’nın Garanti Fonu’na yapacakları katkılar, bu katkıların nemalan-
dırılması, fonun yönetimi ve kullanımına ve fonla ilgili diğer hususlara ilişkin usul ve esaslar,
MTK yönetmeliğiyle belirlenir.

Sayfa : 26                               RESMÎ GAZETE                                30 Mayıs 2013 – Sayı : 28662

Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 26



Teminatlar ve garanti fonundaki varlıkların korunması
MADDE 27 – (1) Borsalar ve MTK’lar nezdinde Kurulca yapılan düzenlemeler uya-

rınca takas risklerinin önlenmesi amacıyla tutulan teminatlar ve oluşturulan garanti fonundaki
varlıklar, amaçları dışında kullanılamaz, kamu alacakları için olsa dahi haczedilemez, rehne-
dilemez, idarî mercilerin tasfiye kararlarından etkilenmez, iflas masasına dâhil edilemez ve
üzerlerine ihtiyatî tedbir konulamaz.

Takas kesinliği ve rehin hakkı
MADDE 28 – (1) Takas kesinliği ve rehin hakkına ilişkin olarak Kanunun 79 uncu

maddesi hükümleri uygulanır.
ALTINCI BÖLÜM

Merkezi Karşı Taraf
Merkezi karşı taraf uygulaması
MADDE 29 – (1) Kurul, merkezi takas kuruluşlarının, alıcıya karşı satıcı, satıcıya karşı

da alıcı rolünü üstlenerek takasın tamamlanmasını taahhüt ettikleri merkezî karşı taraf uygu-
lamasını, piyasalar veya sermaye piyasası araçları itibarıyla zorunlu tutabilir.

(2) Borsalar veya teşkilatlanmış diğer pazar yerleri de nezdlerinde işlem gören sermaye
piyasası araçlarıyla ilgili merkezi karşı taraf uygulamasına geçmek üzere Kurula başvurabilir-
ler.

(3) MTK’lar merkezi karşı taraf uygulamasını Kanunun 77 ve 78 inci maddesinde be-
lirlenen esaslar uyarınca hazırlayacakları ve Kurulca onaylanacak Yönetmelik çerçevesinde
yürütürler. Bu Yönetmelikte Kanunun 78 inci maddesinin ikinci, üçüncü ve dördüncü fıkrala-
rında belirlenen esaslar düzenlenir.

Başvuru ve izin
MADDE 30 – (1) Merkezi karşı taraf görevini üstlenmek için Kurula başvuran

MTK’lara izin verilebilmesi için;
a) Hizmet verilecek sermaye piyasası araçlarında üstlenilecek mali riskler ile diğer risk-

lere uyumlu olarak, Kurulca belirlenecek tutardan az olmayacak şekilde asgari özsermaye bu-
lundurmaları,

b) Merkezi karşı taraf olunması nedeniyle ortaya çıkabilecek riskleri tanımlayabilecek,
hesaplayabilecek ve raporlayabilecek etkin bir risk yönetim mekanizması ve birimi oluştur-
maları ve idame ettirmeleri,

gereklidir.
(2) Kurul, bu maddenin birinci fıkrasında belirtilen şartların yanında ilave şartlar ön-

görebilir.
(3) MTK’ların, MTK olma veya merkezi karşı taraf olarak yetkilendirilme koşulların-

dan herhangi birini kaybetmesi halinde, durumun ortaya çıktığı gün itibariyle Kurula bildirimde
bulunulur.

(4) Belirli bir piyasa veya sermaye piyasası aracında merkezi karşı taraf olma izni ve-
rilmiş olan bir MTK, başka bir piyasa veya sermaye piyasası aracı için merkezi karşı taraf ola-
rak faaliyet göstermek isterse Kurula yeniden izin başvurusunda bulunmak zorundadır.

Merkezi karşı taraf uygulamasında merkezi takas kuruluşlarının mali sorumluluğu
MADDE 31 – (1) Takas kuruluşlarının merkezi karşı taraf görevini üstlendiği takas iş-

lemlerinde mali sorumluluğu, tesis edilecek limitler dâhilinde ve üyelerden alınacak teminatlar
ile diğer garantiler çerçevesinde belirlenir.
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(2) Yükümlülüklerin yerine getirilmesi merkezi takas kuruluşunun özsermayesinde bir
azalmaya neden olmuşsa, durum gerekçeleriyle birlikte aynı gün içinde Kurula bildirilir. MTK
mali durumunu eski düzeyine getirmek için sermaye artırımı dâhil gereken her türlü tedbiri
ivedilikle alır. Gerekli özsermaye tutarı yeniden tesis edilene kadar, MTK, Türkiye Muhasebe
Standartlarına göre hazırlayacağı özsermaye değişim tablosunu haftalık olarak Kurula gönderir.

Teminat ve malvarlıklarının ayrı izlenmesi
MADDE 32 – (1) Merkezi karşı taraf hizmeti verecek kuruluş tarafından alınan temi-

natlar ile hesap sahiplerinin malvarlıklarının bu kuruluşun malvarlığından ayrı izlenmesi esastır.
Takasın yerine getirilmesine ilişkin işlemler hariç olmak üzere merkezi karşı taraf hizmeti veren
kuruluş söz konusu teminat veya varlıkları tevdi amaçları dışında kullanamaz. Merkezi karşı
taraf hizmeti verecek kuruluş bu maddeye uyumun sağlanmasını teminen gerekli önlemleri
alır.

Merkezi karşı taraf faaliyeti çerçevesinde oluşturulan garanti fonuna ve risk yö-
netimine ilişkin diğer hususlar

MADDE 33 – (1) Merkezi karşı taraf hizmeti verecek MTK’lar verilecek hizmete iliş-
kin olarak üyelerinden alacağı katkı payı ile bünyelerinde her bir piyasa için ayrı ayrı veya tüm
piyasa için tek bir garanti fonu oluştururlar.

(2) Başlangıçta belirlenmiş olan risk yönetim sisteminin içinde yer alan herhangi bir
süreçte ya da kullanılan risk hesaplama yöntemlerinde önemli bir değişiklik yapılması gerek-
liliğinin ortaya çıkması halinde ve her hâlükârda 6 ayda bir Kurula bildirimde bulunulması zo-
runludur. Kurulun söz konusu yöntemlerde değişiklik talep etme hakkı saklıdır.

(3) Merkezi karşı taraf olarak faaliyette bulunacak MTK’lar nezdinde oluşturulan risk
yönetim sistemlerinin, herhangi bir zamanda ve her bir üyenin toplam riskini de gösterebilecek
nitelikte olması gereklidir.

YEDİNCİ BÖLÜM
Mali Hükümler

Bütçe ve personel kadroları
MADDE 34 – (1) MTK’lar, bütçelerini ve personel kadrolarını yönetim kurulları ara-

cılığıyla kendileri belirler.
Gelirler, ücret ve komisyonlar
MADDE 35 – (1) MTK’ların verdikleri temel hizmetler kapsamında olan ve bu hiz-

metlerin tek sunucusu olmaktan kaynaklanan statüsüne dayalı olarak bütün üyelerine uygula-
dıkları ücret ve komisyonlar ile bunların tahsil zaman ve şekilleri yönetim kurullarının önerisi
ve Kurul’un onayı ile yürürlüğe girer.

(2) MTK’ların temel hizmetlerinden faydalanmak için zorunlu olmayan, bu hizmetlerle
ilgili olarak talep eden katılımcılara sunulan diğer hizmetlerden alınan ücretler ise MTK’larca
belirlenir ve Kurulun bilgisine sunulur. MTK’lar tarafından verilen eğitim hizmetleri üyelere
zorunlu tutulsa dahi bu fıkra kapsamında değerlendirilir.

(3) Verilen temel veya yan hizmetlerle ilgisi olmayan diğer faaliyetlerden alınan ücretler
ise toplu bir şekilde ve ayrıntılı olarak her hesap dönemi sonu itibariyle Kurulun bilgisine su-
nulur.

SEKİZİNCİ BÖLÜM
Diğer Hükümler

MTK’ların bilgi ve belge isteme ve inceleme yapma yetkisi
MADDE 36 – (1) MTK’lar; iş ve işlemleri ile ilgili olarak gerekli gördükleri hususlarda

üyelerinden bilgi, belge istemek ve inceleme yapmak, kendi nezdinde gerçekleştirilen işlem-
lerin güvenliğini teminen üyelerinin mali durumunu ölçmek, izlemek ve bu faaliyetleri esna-
sında tespit edilen takas işlemlerine ilişkin mevzuata aykırılıklarla ilgili olarak kendi yetkisinde
olanlar hakkında yaptırım uygulamakla görevli ve yetkilidirler.
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(2) MTK’lar; kendi bünyelerinde takas ve buna bağlı işlemleri gerçekleştiren üyelerin
iş ve işlemleri ile MTK kurallarına uyumunu düzenli ve etkin olarak izler, takas işlemlerinin
kesintisiz sürmesi için gerekli önlemleri alır ve bu konulardaki usul ve esasları belirler.

(3) MTK’lar Kanunla ve diğer mevzuatla kendilerine verilen yetki ve görevlerle ilgili
olarak düzenlemeler yapmaya ve bunları uygulamaya, görevli ve yetkilidir.

(4) MTK’lar bu madde kapsamında yaptığı incelemelerde kendi kurallarının ağır ihmâli
ve kasıtlı ihlâl edilmesi hâlinde Kurula bildirimde bulunurlar.

MTK’ların mali ve bilgi sistemleri denetimi
MADDE 37 – (1) Kurul, Kanun kapsamındaki faaliyetleri ile ilgili olarak MTK’ların

düzenleme, gözetim ve denetim merciidir. Kurul gerekli gördüğü durumlarda MTK'lar nez-
dinde, Kanun kapsamındaki faaliyetleri ile ilgili olarak inceleme ve denetim yapmaya yetkilidir.
MTK’ların denetimle görevli personele uygun bir çalışma ortamı sağlamaları zorunludur. Ku-
rul, merkezi takas faaliyetlerine ilişkin olarak gerekli gördüğü hususların yerine getirilmesini,
her türlü bilgi ve belgenin talebi üzerine veya düzenli olarak gönderilmesini MTK’lar ile üye-
lerinden istemeye yetkilidir.

(2) MTK’ların bilgi sistemleri denetimine ve bu denetimi yapacak kuruluşlara ilişkin
usûl ve esaslar Kurulca belirlenir. MTK’ların bilgi sistemleri denetiminin nitelikleri Kurulca
belirlenecek bağımsız denetim kuruluşlarına, yılda en az bir defa veya daha kısa zaman dilimleri
içerisinde yaptırılması zorunlu tutulabilir. Bağımsız denetim neticesinde hazırlanan rapor eş-
zamanlı olarak ilgili MTK'ya ve Kurula gönderilir.

(3) MTK’ların malî denetimi Kurulca ilân edilen listede yer alan bağımsız denetim ku-
ruluşlarınca yapılır. Bağımsız denetim neticesinde hazırlanan rapor eşzamanlı olarak ilgili
MTK'ya ve Kurula gönderilir.

(4) Kendi özel mevzuatları kapsamında, bağımsız denetime tabi olan MTK’lar, Kurulun
bağımsız denetime ilişkin düzenlemelerine uygun olarak bu yükümlülüğü yerine getirmiş sa-
yılırlar. Bağımsız denetim neticesinde hazırlanan rapor eşzamanlı olarak ilgili MTK'ya ve Ku-
rula gönderilir. Kurul gerek gördüğünde belirlediği hususlarla ilgili bağımsız denetim yapıl-
masını talep edebilir.

Finansal raporlama
MADDE 38 – (1) MTK’lar, finansal tablo ve raporlarını şekil ve içerik bakımından

Türkiye Muhasebe Standartları çerçevesinde Kurulca belirlenen düzenlemelere uygun olarak,
MTK faaliyetlerinin özellikleri gözetilerek zamanında, tam ve doğru bir şekilde hazırlamak ve
ibraz etmek zorundadır.

(2) Kurul MTK’ların finansal tablo ve raporlarının kamuya açıklanmasını zorunlu tu-
tabilir.

MTK’ların hukuka aykırı faaliyet ve işlemlerinde ve mali durumunun bozulması
halinde uygulanacak tedbirler

MADDE 39 – (1) Kurul, MTK’ların mevzuata aykırı faaliyet ve işlemlerinde Kanunun
96 ncı maddesinde; mali durumunun bozulması halinde ise 97 nci maddesinde sayılan tedbirleri
uygulamaya yetkilidir.

Gözetim sistemi ve işbirliği
MADDE 40 – (1) MTK’lar, bu Yönetmelik’te düzenlenen faaliyetleri ile ilgili olarak

gerekli gördükleri hususlarda üyelerinden ve emir veren veya işlem yapan gerçek ve tüzel ki-
şilerden bilgi ve belge istemeye ve inceleme yapmaya yetkilidirler. Bilgi ve belge istenen ta-
raflar, MTK’ların görev alanına giren hususlarda özel mevzuatlarında yer alan gizlilik ve sır
saklamaya ilişkin hükümlere dayanarak bilgi vermekten imtina edemezler.
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(2) Piyasa bozucu eylemlerle Kanunda düzenlenen diğer suçların önlenmesi, gözetimi
veya denetimi ile Kanuna dayanılarak yapılan düzenlemelerin etkin bir şekilde uygulanması
amacıyla, Kurulca belirlenen usûl ve esaslar çerçevesinde, MTK’lar, borsalar ve diğer ilişkili
kurumlarla gerekli her türlü teknik destek alıp verme, yardım ve bilgi paylaşımında bulunmakla
yükümlüdürler. MTK’lar kendilerine Kurulca verilecek görevleri yerine getirirler ve gerekli
işbirliğini yaparlar. Bu kapsamda yapılan işlem ve eylemler Kanun ve diğer kanunlarda yer
alan sır saklama yükümlülüğüne ve gizlilik kurallarına aykırılık oluşturmaz. MTK'lar, Kanunun
101 inci maddesi kapsamında yapılan gözetim ve denetim faaliyetleri çerçevesince Kurul ta-
rafından talep edilen gerekli tedbirleri ivedilikle almakla yükümlüdürler.

(3) MTK’lar, takas ve merkezi karşı taraf hizmetleri ile ilgili etkinliğin sağlanması ve
risklerin izlenmesi amacıyla, Kurulca belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde, yurtiçinde ve
yurtdışında yerleşik borsa ve sermaye piyasası kurumları ile diğer ilişkili kurumlar ve kuru-
luşlarla karşılıklılık ilkesi gereğince işbirliği ve bilgi paylaşımında bulunma yetkisine sahip-
tirler.

(4) MTK, üyelerinin takas ve buna bağlı işlemleriyle ilgili olarak kendi aralarında veya
müşterileriyle doğan uyuşmazlıklarının çözümlenmesinde ilgili borsalara destek verir.

Kurumsal yönetim ilkeleri
MADDE 41 – (1) Kurumsal yönetim ilkelerine ilişkin olarak Kanunun 17 nci madde-

sinin birinci ve ikinci fıkraları, MTK’lara kıyasen uygulanır.
Uygulama esasları
MADDE 42 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini yorumlamaya, Yönetmelikte yer alma-

yan ya da açıklık bulunmayan konularda genel hükümleri de göz önünde bulundurarak karar
vermeye, uygulamayı düzenlemeye ve yönlendirmeye Kurul yetkilidir.

Diğer hükümler
MADDE 43 – (1) İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş.’nin bankacılık faaliyetleri

açısından, bu Yönetmeliğin 9 uncu maddesinin beşinci fıkrasının ikinci cümlesi uygulanmaz.
İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş.’ye ilişkin geçiş hükümleri
GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte, İstanbul Takas ve Sakla-

ma Bankası A.Ş. yürütmekte olduğu sermaye piyasası faaliyetleri ile ilgili iş ve işlemleri, her-
hangi bir izne ve yetkiye gerek olmaksızın MTK sıfatıyla yürütmeye devam eder.

(2) İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş.’nin mevcut yönetim kurulu üyeleri herhangi
bir bilgi ve belge istenmeden görev süreleri sonuna kadar görevlerine devam ederler.

(3) İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş.’nin bağımsız denetimine ilişkin olarak Ka-
nunun 138 inci maddesinin on birinci fıkrası hükümleri saklıdır. Bağımsız denetim neticesinde
hazırlanan rapor eşzamanlı olarak Hazine Müsteşarlığına, ilgili MTK'ya ve Kurula gönderilir.

Yönetmeliğe uyum sağlanması ve Yönetmelikte öngörülen düzenlemelerin yapılması
GEÇİCİ MADDE 2 – (1) İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. tarafından bu Yö-

netmeliğin yayımı tarihinden itibaren 1 yıl içinde bu Yönetmeliğe uyum sağlanır. Kurulca uygun
görüldüğü takdirde bu süre uzatılabilir.

(2) Bu Yönetmelik uyarınca İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. tarafından yapıl-
ması gereken düzenlemeler bu Yönetmeliğin yayımlanmasından itibaren 6 ay içinde yapılır.

Yürürlük
MADDE 44 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 45 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Sermaye Piyasası Kurulu yürütür.
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Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığından:
TÜRK İŞBİRLİĞİ VE KOORDİNASYON AJANSI BAŞKANLIĞI

DİSİPLİN AMİRLERİ YÖNETMELİĞİ

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Baş-

kanlığında görevli personelin disiplin amirlerini belirlemektir.
Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığında

14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak çalışan personel ile
24/10/2011 tarihli ve 656 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 17 nci maddesi uyarınca gö-
rev yapan personeli kapsar.

Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 124 üncü

maddesi ile 17/9/1982 tarihli ve 8/5336 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan
Disiplin Kurulları ve Disiplin Amirleri Hakkında Yönetmeliğin 16 ncı maddesine dayanılarak
hazırlanmıştır.

Disiplin amirleri
MADDE 4 – (1) Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığında görevli perso-

nelin unvanlarına göre disiplin ve üst disiplin amirleri EK-1 sayılı cetvelde gösterilmiştir. 
Disipline ilişkin usul ve esaslar bakımından uygulanacak hükümler
MADDE 5 – (1) Disipline ilişkin usul ve esaslar bakımından, 657 sayılı Devlet Me-

murları Kanunu ile Disiplin Kurulları ve Disiplin Amirleri Hakkında Yönetmelik hükümleri
uygulanır. 

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik
MADDE 6 – (1) 22/4/2002 tarihli ve 24734 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türk

İşbirliği ve Kalkınma İdaresi Başkanlığı Disiplin Amirleri Yönetmeliği yürürlükten kaldırıl-
mıştır.

Yürürlük
MADDE 7 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 8 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı

Başkanı yürütür.
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Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığından:
TÜRK İŞBİRLİĞİ VE KOORDİNASYON AJANSI BAŞKANLIĞI SİCİL AMİRLERİ
YÖNETMELİĞİNİN YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMASINA DAİR YÖNETMELİK 

MADDE 1 – 22/4/2002 tarihli ve 24734 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türk İş-
birliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı Sicil Amirleri Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Baş-

kanı yürütür.
—— • ——

Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumundan:
TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ KURUMU SAĞLIK

DENETÇİLERİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumunda gö-

rev yapan Sağlık Denetçilerinin mesleğe alınmaları, yarışma sınavları, yetiştirilmeleri, tez ha-
zırlama ve yeterlik sınavları, görev, yetki ve sorumlulukları, atanmaları ile çalışma usul ve
esaslarını belirlemektir.

Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumunda görev yapan

Sağlık Denetçilerini kapsar.
Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 11/10/ 2011 tarihli ve 663 sayılı Sağlık Bakanlığı ve

Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 44 üncü
maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Birim Personeli: Birimlerde görevli personeli,
b) Birim Sorumlusu: Birimdeki faaliyetlerin koordinasyonunu sağlayan personeli,
c) Daire Başkanı: Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Denetim Hizmetleri Daire Baş-

kanını,
ç) Daire Başkanlığı: Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Denetim Hizmetleri Daire

Başkanlığını,
d) Komisyon: Giriş ve yeterlik sınavlarında kurulacak komisyonları,
e) KPSS: Kamu Personel Seçme Sınavını,
f) Kurum: Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumunu,
g) Kurum Başkanı: Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Başkanını,
ğ) Sağlık Denetçisi: Kurumda görev yapan Sağlık Başdenetçisi, Sağlık Denetçisi ve

Sağlık Denetçi Yardımcısını,
h) Tez: Sağlık Denetçilik tezini,
ı) Yeterlik Sınavı:  Sağlık Denetçisi yeterlik sınavını,
ifade eder.
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İKİNCİ BÖLÜM
Görev Merkezi

Görev merkezi
MADDE 5 – (1) Sağlık Denetçilerinin görev merkezi Ankara’dır.
(2) Gerektiğinde Daire Başkanının önerisi üzerine ve Kurum Başkanının onayı ile İs-

tanbul ve İzmir’de görev merkezleri kurulabilir ve aynı yolla kaldırılabilir. Görev merkezle-
rindeki işleri yürütmek üzere kıdemli Sağlık Denetçilerinden biri sorumlu olarak görevlendi-
rilir.

(3) Görev merkezlerinde; Sağlık Denetçilerinin denetim hizmetlerine ilişkin çalışma-
larını verimli ve güvenli bir şekilde yürütebilmeleri için gerekli çalışma ortamı sağlanır. Bu
amaçla, görev merkezlerindeki Sağlık Denetçi sayısı da dikkate alınarak, gerekli nitelik ve ni-
celikte personel görevlendirilir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Sağlık Denetçilerinin Görev, Yetki ve Sorumlulukları, Çalışma Usul 

ve Esasları ile Yasaklar

Sağlık denetçilerinin görev, yetki ve sorumlulukları
MADDE 6 – (1) Sağlık Denetçilerinin görev, yetki ve sorumlulukları aşağıda gösteril-

miştir;
a) Denetimi altındaki kişi, kurum ve kuruluşların mevzuata göre her türlü faaliyet, hesap

ve işlemlerinin denetim, inceleme ve soruşturmasını yapmak ve görev yaptıkları esnada mev-
zuatın uygulanması ile ilgili hususlarda rehberlik etmek,

b) Performans denetimi ile performans ölçme ve değerlendirmesi yapmak,
c) Denetimini yaptıkları işlerde, yanlış ve eksiklikleri, mevzuata uymayan işleri tespit

ederek, bunların düzeltilme ve tamamlanması, işlerin daha iyi yürümesi ve görevlilerin çalış-
malarından daha fazla verim alınması için gerekli gördükleri tedbirleri Kuruma bildirmek,

ç) Görevlerini yaparken bizzat öğrenmiş oldukları ve görev emrinin dışında kalan yol-
suzluk ve usulsüzlükler için, gecikmeden hadiseye el koyabilmek üzere, durumu hemen amir-
lerine bildirmek, gecikmesinde zarar umulan ve delillerin kaybına meydan verebilecek hallerde
delilleri toplamak, olayın derhal savcılığa duyurulması zorunlu görülen hallerde, Kurumca is-
teğin yerinde görülmesiyle alınacak onaya istinaden doğrudan savcılığa duyuruda bulunup ra-
porun bir örneğini Kuruma göndermek,

d) Kurum personelinin, 19/4/1990 tarihli ve 3628 sayılı Mal Bildiriminde Bulunulması,
Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanunu kapsamına giren eylemlerine ilişkin olarak, bu
Kanun ile belirlenen iş ve işlemleri gerçekleştirmek,

e) Kurumu ilgilendiren konularda yurt içinde ve yurt dışında araştırmalar yapmak, gö-
revlendirildikleri komisyon, kurs, seminer, sempozyum ve toplantılara katılmak ve sonuçlarını
Kuruma bildirmek,

f) Refakatlerindeki Sağlık Denetçi Yardımcılarının meslekte yetişmesini sağlamak, ye-
tiştirme dönemi sonunda değerlendirmelerini Daire Başkanlığına intikal ettirmek,

g) Kendilerine verilen görevleri işin kapsamı ile uyumlu sürede ve eksiksiz olarak ta-
mamlamak,

ğ) Görevli bulundukları mahaldeki birimlerin faaliyetlerini aksatmayacak şekilde ça-
lışmak,
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h) Denetim görevlilerine ilişkin; tarafsızlık ve nesnellik, eşitlik, dürüstlük, gizlilik, çıkar
çatışmasından kaçınma, nezaket ve saygı, yetkinlik ve mesleki özen gibi etik davranış ilkelerine
uymak,

ı) Daire Başkanı tarafından verilen benzeri nitelikteki diğer görevleri yapmak.
(2) Sağlık Denetçileri görevlerine ilişkin hususlar için Sağlık Bakanlığı, bağlı ve ilgili

kuruluşları ile özel bütün gerçek ve tüzel kişilerle doğrudan yazışma yaparlar.
(3) Sağlık Denetçileri, görevli bulundukları sırada denetim yaptıkları tesisler ve ekip-

manlara ait; her türlü numune, doküman, fotoğraf ve video gibi kanıtları alır, her türlü madde
ve malzemeyi açar ve inceler, ihlal olduğu şüphesi uyandıran her türlü madde ve malzemeyi
gerektiğinde toplar veya toplatır.

(4) Denetim, inceleme ve soruşturma esnasında, inceleme ve değerlendirilmesi uzman-
lık bilgi ve tecrübesini gerektiren konuların varlığı halinde, Sağlık Denetçisi tarafından konu,
uzman kurum veya kişilere incelettirilebilir.

(5) Sağlık Denetçi Yardımcıları, iki yıllık bir yetişme süresinin sonunda kendilerine
yetki verilmesiyle bu yetkileri kullanabilir ya da bağımsız olarak görev yapabilirler.

(6) Sağlık Denetçileri yaptıkları çalışmalar ve hazırladıkları raporlardan yürürlükteki
mevzuat çerçevesinde sorumludurlar.

(7) Sağlık Denetçileri kalite yönetim sisteminin gereği olarak hazırlanan dokümanlar-
daki hususlara riayet etmek zorundadırlar.

Görevden uzaklaştırma
MADDE 7 – (1) Sağlık Denetçileri, haklarında soruşturma yaptıkları memurların gö-

revlerinden uzaklaştırılmasını 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun
137 nci maddesinde belirtilen hususlar göz önünde bulundurularak, Kurum Başkanından talep
edebilirler.

Görevlendirme
MADDE 8 – (1) Sağlık Denetçilerinin, denetim, inceleme ve soruşturma görevleri Ku-

rum Başkanının onayı ile gerçekleştirilir. Ancak, rutin inceleme ve denetimler Daire Başkanı
emri ile ifa edilir.

Müşterek çalışmalar
MADDE 9 – (1) Denetim ve incelemelerin birden fazla Sağlık Denetçisi tarafından ya-

pılması halinde kıdemli Sağlık Denetçileri çalışmaları organize eder. Kıdemli Sağlık Denetçi-
leri, çalışmaların seyri hakkında Daire Başkanına gerektiğinde özet bilgi veya ön rapor verirler.
Ayrıca, işlerin süresinde bitirilmesini sağlayacak önlemleri alırlar.

İşlerin devri ve geri bırakılması
MADDE 10 – (1) Sağlık Denetçileri, zorunlu ve istisnai haller dışında kendilerine ve-

rilen işleri ara vermeden bizzat yapıp bitirirler. Süresinde tamamlanamayacağı anlaşılan işler
hakkında Daire Başkanına bilgi verip, alacakları talimata göre hareket ederler. Sağlık Denet-
çilerine verilen işin devredilmemesi asıldır. Ancak, geri bırakma ve devir zorunluluğu doğarsa,
Sağlık Denetçileri ellerindeki işleri, Kurum Başkanı veya Daire Başkanının yazılı emri ile
başka bir Sağlık Denetçisine devredebilirler.

(2) Devredilecek işler için devri yapacak olan Sağlık Denetçisi bir devir notu hazırlar.
Hazırlanacak olan devir notuna; devredilen işin ne olduğu, işin hangi kısmının ne dereceye ka-
dar incelendiği, iş hakkında ne gibi görüş veya kanaate varıldığı ve o işin özelliğine göre bundan
sonraki en uygun incelemenin şeklinin ne olması gerekeceği hakkındaki düşüncelerini yazar.
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(3) Devredilen işe ait bütün belgeleri sıra numarası altında gösteren dizi pusulası, işe
ait belgelerle birlikte, işi devralan Sağlık Denetçisine imza karşılığı verilir. Durum bir yazı ile
de devreden Sağlık Denetçisi tarafından Daire Başkanlığına bildirilir.

Kamu kurum ve kuruluşları ile işbirliği
MADDE 11 – (1) Sağlık Denetçilerine görevlerini yürütürken, ilgili kamu görevlileri,

ilgili kamu kurum ve kuruluşları ile denetimini yaptıkları yerlerin ilgilileri gereken kolaylığı
göstermek ve yardım etmekle yükümlüdür. Denetime kolluk kuvvetiyle gidilmesi gereken du-
rumlarda kolluk kuvveti görevlendirilebilir.

Yasaklar
MADDE 12 – (1) Sağlık Denetçileri, görevlerini yerine getirirken:
a) Gidecekleri yer ve yapacakları işlerle, görevleri nedeniyle edindikleri gizli bilgi ve

belgeleri açıklamaları,
b) Denetim, inceleme ve soruşturmaya görevli bulundukları sırada, bu işlerle ilgili kim-

selere konuk olmaları, bunların hizmet ve ikramlarını kabul etmeleri, bunlarla alışveriş yap-
maları, borç alıp vermeleri,

c) Mesleğin ve sıfatın gerektirdiği güven duygusunu sarsacak nitelikte davranışlarda
bulunmaları,

ç) Denetime tabi olanların icra işlerine müdahale etmeleri,
d) Evrak, defter ve kayıtlar üzerine şerh, ilave ve düzeltme yapmaları,
yasaktır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Sağlık Denetçiliğine Giriş ve Sınavlar

Sağlık denetçiliğine giriş
MADDE 13 – (1) Sağlık Denetçiliğine, Sağlık Denetçi Yardımcısı olarak girilir.
(2) Sağlık Denetçi Yardımcılığına atanabilmek için yapılacak giriş sınavını kazanmak

şarttır. Sağlık Denetçi Yardımcılığı giriş sınavının yapılmasına, Daire Başkanının teklifi ve Ku-
rum Başkanının onayı ile karar verilir.

Sağlık denetçi yardımcılığı giriş sınavı komisyonu
MADDE 14 – (1) Sağlık Denetçi Yardımcılığı sınavları, Kurum Başkanının onayı ile

Daire Başkanı başkanlığında, Daire Başkanlığı bünyesinde görevli Sağlık Denetçileri arasından
oluşturulan beş kişilik sınav komisyonu tarafından yapılır. Zorunlu sebeplerden dolayı görev
yapamayacak asil üyelerin yerine geçmek üzere, yine Sağlık Denetçileri arasından dört yedek
üye tespit edilir. Komisyonlara Kurum Başkanı başkanlık edebilir. Bu durumda Daire Başkanı,
komisyonlara üye sıfatıyla katılır.

(2) Komisyon üye tam sayısıyla toplanır ve oy çokluğuyla karar alır.
(3) Komisyon üyeleri kendilerinin, boşanmış olsalar dahi eşlerinin, ikinci dereceye ka-

dar (bu derece dâhil) kan ve kayın hısımlarının veya evlatlıklarının katıldığı sınavlarda görev
alamazlar.

Sağlık denetçi yardımcılığı giriş sınavı şekli ve yerleri
MADDE 15 – (1) Giriş sınavı, yazılı ve sözlü olmak üzere iki aşamadan oluşur. Son

başvuru tarihi itibarıyla geçerlilik süresi dolmamış KPSS’den, giriş sınavının ilanında belirtilen
puan türlerine göre asgari puanı almış olanlar yapılacak Sağlık Denetçi Yardımcılığı giriş sı-
navına katılabilirler. Yazılı sınava katılacakların sayısı, atama yapılacak kadro sayısının 20 ka-
tından fazla olamaz. KPSS puanı en yüksek adaydan başlamak üzere yapılan sıralama sonu-
cunda son sıradaki aday ile eşit puana sahip diğer adaylar da sınava çağrılır.
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(2) Yazılı sınav, Kurumca yapılır. Bu sınavda başarı gösterenler sözlü sınava çağrılır.
Sözlü sınava, yazılı sınavda başarılı olan adaylardan alınacak Sağlık Denetçi Yardımcısı kad-
rosunun üç katına kadar aday, başarı sırasına göre çağrılabilir. Her iki sınavda başarı gösterenler
giriş sınavını başarmış sayılırlar. Yazılı ve sözlü sınavlar Ankara’da yapılır.

Sağlık denetçi yardımcılığı giriş sınavının ilanı
MADDE 16 – (1) Atama yapılacak kadroların sayısı, sınıfı ve dereceleri, giriş sınavının

yapılış tarihi ve saati, yapılacağı yerler, giriş şartları, KPSS taban puanı ve türü, gerekli görül-
mesi halinde öğrenim dalları ve kontenjanları, başvurma şekli ve belgeler, son başvurma tarihi
ve saati, sınavın içeriği ve değerlendirme yöntemi ile gerekli görülen diğer hususlar belirtilmek
suretiyle Türkiye genelinde yayımlanan tirajı en yüksek ilk beş gazetenin en az birinde, Resmi
Gazete’de ve Daire Başkanlığınca uygun görülecek diğer iletişim araçlarıyla ilan olunur.

(2) İlanlar, sınav tarihinden en az 30 gün önce yapılır. Adayların son müracaat tarihi ve
kayıt süresi, yazılı sınav tarihinden en çok 20 gün öncesine kadar devam edecek şekilde tespit
olunur.

Sağlık denetçi yardımcılığı giriş sınavına başvuru şartları
MADDE 17 – (1) Sağlık Denetçi Yardımcılığı giriş sınavına katılabilmek için aşağıda

gösterilen nitelikleri taşımak gerekir:
a) 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Kanunun 48 inci maddesinde belirtilen genel şartları

taşımak,
b) Kurumun ihtiyacına göre tespit edilen en az 4 yıl süreli lisans eğitimi veren hukuk,

siyasal bilgiler, iktisat, işletme, iktisadî ve idarî bilimler fakülteleri, sağlık bilimleri, tıp, diş
hekimliği, eczacılık fakülteleri, mühendislik fakülteleri ile fen-edebiyat fakültelerinin biyoloji
ve kimya bölümlerinden veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen
yurtiçindeki veya yurtdışındaki öğretim kurumlarının birinden mezun olmak,

c) Yazılı sınav tarihinde 35 yaşını doldurmamış olmak,
ç) Adli sicili yönünden Sağlık Denetçiliğine engel hali bulunmamak,
d) Sağlık durumu bakımından yurdun her yerinde görev ve yolculuk yapmaya elverişli

olmak.
Başvuruda istenecek belgeler ve başvuru şekli
MADDE 18 – (1) Sağlık Denetçi Yardımcılığı giriş sınavına girmek isteyen adaylar;
a) Kurumdan veya Kurumun resmi internet sitesinden temin edilecek sınav başvuru

formu,
b) KPSS belgesinin aslı veya bilgisayar çıktısı,
c) İki adet fotoğraf,
ç) Yüksek öğrenim diploması veya bitirme belgesinin aslı veya onaylı örneği,
ile sınavı yapacak olan birime müracaat ederler.
(2) Birinci fıkrada sayılan belgelerin, son başvuru tarihi mesai bitimine kadar Kuruma

teslim edilmesi şarttır. Postadaki gecikmeler nedeniyle süresi içinde Kuruma ulaşmayan baş-
vurular değerlendirmeye alınmaz.

(3) Sınav başvuru formu, adayın T.C. kimlik numarasını, sağlıkla ilgili olarak görevini
devamlı yapmaya engel bir durumu olmadığını, 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Kanunun 48 inci
maddesine göre adli sicil yönünden memuriyete engel hali bulunmadığını, erkek adayların as-
kerlikle ilişiği olmadığını form üzerinde işaretleyerek beyan edeceği şekilde düzenlenir.
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Başvuruların incelenmesi ve adayların sınava kabulü
MADDE 19 – (1) Sınav öncesinde oluşturulacak bir sınav hazırlık komisyonu marife-

tiyle, süresinde yapılan başvurular incelenerek adaylarda aranan şartların mevcut olup olmadığı
tespit edilir ve yarışma sınavına katılmaya hak kazananlar Kurum internet sayfasında ilan edilir.

(2) Yazılı sınava girme hakkı kazanan adaylara fotoğraflı sınav giriş belgesi verilir. Sı-
nav giriş belgesi sınav saatine kadar adaylarca elden teslim alınır. Sınav giriş belgesinde kimlik
bilgileri, sınav yeri, tarihi ve saati yer alır. Sınav giriş belgesi olmayan adaylar sınava katılamaz.

(3) Yazılı sınava katılacakların listesine, isim listesinin ilanından itibaren beş gün içinde
itiraz edilebilir. Yapılan itirazlar sınav hazırlık komisyonunca itiraz tarihinden itibaren en geç
beş gün içerisinde sonuçlandırılır. Bu süre, incelemenin zorunlu kılması halinde en fazla on
güne kadar uzatılabilir.

(4) Başvurusu kabul edilip, isimleri sınava katılabilecekler arasında yer alanlardan, ger-
çeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenler sınava alınmaz, sınava girmiş olanların sınavları
geçersiz sayılır ve atamaları yapılmaz. Bunların atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilir. Bunlar
hiçbir hak talep edemez ve haklarında 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun
ilgili hükümleri uygulanmak üzere Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulur. Bu
şekilde Kurumu yanıltanlar kamu görevlisi ise durumları çalıştıkları kurumlara bildirilir.

(5) Başvuru şartlarını haiz olmayanların kendilerine ilişkin başvuru ile ilgili belgeleri
talepleri halinde, kendilerine elden iade edilir.

Sağlık denetçi yardımcılığı giriş sınavı konuları
MADDE 20 – (1) Sağlık Denetçi Yardımcılığı giriş sınavı, ikinci ve üçüncü fıkradaki

konulardan seçilmek suretiyle ve yürürlükteki mevzuat hükümleri esas alınarak yapılır.
(2) Siyasal bilgiler, hukuk, iktisat, işletme, iktisadi ve idari bilimler fakülteleri  veya

bunlara denkliği kabul edilmiş yurtiçi ve yurtdışındaki öğretim kurumlarından mezun olan
adayların yazılı sınav konuları şunlardır:

a) Hukuk:
1) Anayasa Hukuku.
2) İdare Hukuku.
3) Ceza Hukuku (Genel esaslar ve memur suçları).
4) Medeni Hukuk (Genel esaslar ve ayni haklar).
5) Borçlar Hukuku (Genel esaslar).
6) Ticaret Hukuku (Genel esaslar).
7) Ceza Muhakemeleri Usulü Hukuku.
b) İktisat:
1) İktisat Teorisi (mikro iktisat, makro iktisat).
2) İktisadi Düşünceler ve Doktrinler Tarihi.
3) Para, Banka, Kredi ve Konjonktür.
4) Uluslararası İktisadi İlişkiler ve Teşekküller.
5) İşletme İktisadı.
6) Güncel Ekonomik Sorunlar.
c) Maliye:
1) Genel Maliye Teorisi ve Maliye Politikaları.
2) Kamu Giderleri.
3) Bütçe.
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ç) Muhasebe:
1) Genel Muhasebe.
2) Bilanço Analizi ve Teknikleri.
3) Ticari Hesap.
d) Kompozisyon (genel, güncel ve sosyo-ekonomik konular).
e) Yabancı Dil:
1) İngilizce,
2) Fransızca,
3) Almanca,
dillerinden birisi.
(3) Tıp, diş hekimliği, eczacılık fakülteleri, sağlık bilimleri fakülteleri, fen-edebiyat fa-

kültelerinin biyoloji ve kimya bölümü, mühendislik fakülteleri veya bunlara denkliği kabul
edilmiş yurtiçi ve yurtdışındaki öğretim kurumlarından mezun olan adayların yazılı sınav ko-
nuları şunlardır:

a) Hukuk:
1) Temel Hukuk Bilgisi.
b) Kendi meslek alanlarına ait ve adayın seçerek cevaplandırabileceği sorular veya

fizik, kimya, biyoloji, matematik gibi ortak okutulan derslerden sorular.
c) Kompozisyon (genel, güncel ve sosyo-ekonomik konular).
ç) Yabancı Dil;
1) İngilizce,
2) Fransızca,
3) Almanca,
dillerinden birisi.
Sağlık denetçi yardımcılığı yazılı sınavının yapılma şekli

MADDE 21 – (1) Yazılı sınav duyuruda belirtilen konularda klasik veya test şeklinde
yapılır. Yazılı sınav soruları ve her soruya verilecek puanlar ile cevapları veya cevap anahtarları
ve sınav süreleri, sınav komisyonunca tespit edilir. Hazırlanan sınav soruları ve cevapları veya
cevap anahtarları sınav komisyonu üyeleri tarafından imzalanarak bir mühürlü zarf içinde sınav
komisyonu başkanına teslim edilir. Yazılı sınav sorularının puanları ve sınavın süresi soru ka-
ğıtlarında belirtilir.

(2) Çoğaltılan soru kağıtları, zarflar içerisine konularak mühürlenmek suretiyle kapatılıp
muhafaza edilir ve sınav salonunda adayların huzurunda açılır.

(3) Yazılı sınavda, görevlendirilen Sağlık Denetçileri gözlemcilik yaparlar. Sınava baş-
lamadan önce, sınava girenlerin isimleri bir tutanakla tespit edilir, sonra soru zarflarının sağlam,
kapalı ve mühürlü olduğu hususunda da ayrı bir tutanak düzenlenir. Zarflar açılarak soru ka-
ğıtları sınava gireceklere dağıtılır.

(4) Sınavda, önceden mühürlenmiş cevap kağıtları kullanılır. Sınav kağıtlarının özel
bölümü dışında ad, soyad ya da herhangi bir işaret konulamaz. Böyle bir durumunun tespiti
halinde gözlemciler tarafından tutanak tutulmak suretiyle sınav kağıdı iptal edilir, sınav kağıdı
değerlendirmeye alınmaz. Adaylar tarafından cevaplanan sınav kağıdının özel bölümleri ka-
patılıp yapıştırılarak gözlemcilere teslim edilir.
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(5) Yazılı sınav sona erdikten sonra, sınava girenlerin adı, soyadı, teslim ettiği kağıt
adedi ile sınavın başlama ve bitiş saati ile ilgili olabilecek sair hususlar, sınavın sonucuna ilişkin
düzenlenen tutanağa alınır.

(6) Sınav sonunda; toplanan sınav kağıtları ve tutanaklar, zarf içine konularak kapatılıp
mühürlendikten sonra sınav komisyonu başkanına teslim edilir.

(7) Sınavda kopya çekenler,  çekmeye teşebbüs edenler veya kopya çektiği tespit edi-
lenler hakkında tutanak düzenlenir ve sınav kâğıtları geçersiz sayılır.

Sağlık denetçi yardımcılığı yazılı sınav notlarının değerlendirilmesi
MADDE 22 – (1) Sağlık Denetçi Yardımcılığı giriş sınavında her konu grubu için tam

not 100’dür. Yazılı sınavı başarmış sayılmak için yabancı dil dışında her konu grubu için alınan
notun 60’dan ve konu gruplarının yabancı dil dahil aritmetik ortalamasının da 70’den aşağı ol-
maması gerekir.

(2) Sınav kağıtları, sınav komisyonu tarafından ayrı ayrı veya birlikte kapalı bölümleri
açılmadan değerlendirilir.

(3) Sınav kağıtlarındaki cevaplarla, cevap anahtarlarının karşılaştırılması sonucu verilen
notlar sınav kağıdının üst kısmına yazılır. Tüm kağıtlar değerlendirildikten sonra, sınav ko-
misyonu üyeleri tarafından kapalı olan kimlik bölümü açılarak, en yüksek notlardan başlamak
üzere başarı sırasını gösterir bir tutanak düzenlenir. Notların eşitliği halinde yabancı dil notu
yüksek olana öncelik tanınır.

(4) Yazılı sınavda başarı göstererek sözlü sınava girecek olanların listesi Kurumda veya
internet sitesinde ilan edilir. Ayrıca sınavda başarılı olan adaylara sonuç, yazı ile de bildirilir.

Sağlık denetçi yardımcılığı sözlü sınavı
MADDE 23 – (1) Sözlü sınavın yapılacağı yer, tarih ve saat belirtilmek suretiyle Ku-

rumun resmi internet sitesinde ilan edilir.
(2) Sözlü sınavda aday;
a) Yazılı sınav konularına ilişkin bilgi düzeyi,
b) Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü,
c) Liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu,
ç) Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı,
d) Genel yetenek ve genel kültürü,
e) Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı,
yönlerinden değerlendirmeye tabi tutulur.
(3) Adaylar, Komisyon tarafından ikinci fıkranın (a) bendi için elli puan, (b) ila (e) bent-

lerinde yazılı özelliklerin her biri için onar puan üzerinden değerlendirilir ve verilen puanlar
ayrı ayrı tutanağa geçirilir. Sözlü sınavda başarılı sayılmak için Komisyon Başkan ve üyelerinin
yüz tam puan üzerinden verdikleri puanların aritmetik ortalamasının en az yetmiş olması şart-
tır.

Sağlık denetçiliğine giriş sınavı değerlendirilmesi ve sonuçların ilanı
MADDE 24 – (1) Sağlık Denetçi Yardımcılığı sınavını başarmış sayılmak için giriş sı-

nav notunun 70’den az olmaması gerekir. Giriş sınavı notu, yazılı sınav notu ile sözlü sınav
notu toplamının ortalaması alınarak bulunur.

(2) Sınavda başarı gösterenlerin sayısı kadro sayısından fazla ise giriş sınavı notu üstün
olanlar tercih edilir. Giriş sınavı notunun eşitliği halinde, sırasıyla yazılı sınav notu ve KPSS
puanı yüksek olan aday öncelik kazanır.
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(3) Sınav sonuçları, sınav komisyonu tarafından tutanakla tespit edilir ve sonuçlar Ku-
rumun internet adresinde ilan edilir.

(4) Yapılan sınav sonucunda, giriş sınavında başarılı olmak kaydıyla, atama yapılacak
kadro sayısının yarısını geçmemek üzere, yedek aday listesi belirlenir. Asıl adaylardan atama
için gelmeyen veya ataması yapılıp da göreve başlamayan adayların ya da göreve başlayıp da
herhangi bir sebeple görevden ayrılanların yerine sınav sonuçlarının ilanından itibaren altı ay
içerisinde yedek adaylar başarı sırasına göre çağrılır.

Sınav sonuçlarına itiraz
MADDE 25 – (1) Yazılı ve sözlü sınav sonuçlarına itiraz, sınav sonuçlarının ilan gü-

nünden başlamak üzere 5 işgünü içinde Komisyona yapılır.
Sağlık denetçi yardımcılığına atanma
MADDE 26 – (1) Aynı giriş sınavında başarı gösterenlerin Sağlık Denetçi Yardımcılı-

ğına atanmaları sınavdaki başarı sırasına göre yapılır.
Sağlık denetçi yardımcılığına atanma
MADDE 27 – (1) Sağlık Denetçi Yardımcılığı sınavını kazananlar, aşağıda belirtilen

belgeleri, duyurulan süre içinde Kuruma ibraz etmeleri halinde, Sağlık Denetçi Yardımcısı ola-
rak atanmaya hak kazanırlar. Mücbir sebepler hariç olmak üzere belirlenen süre içerisinde ev-
raklarını Kuruma teslim etmeyen adayların atamaları yapılmaz.

a) 6 adet vesikalık fotoğraf,
b) Mal bildirim beyanı.

BEŞİNCİ BÖLÜM
Sağlık Denetçi Yardımcılarının Yetiştirilmesi ve Tez Süreci

Sağlık denetçi yardımcılarının yetiştirilmesi
MADDE 28 – (1) Sağlık Denetçi Yardımcılığı süresi en az üç yıldır.
(2) Sağlık Denetçi yardımcıları, 21/2/1983 tarihli ve 83/6061 sayılı Bakanlar Kurulu

Kararıyla yürürlüğe konulan Aday Memurların Yetiştirilmelerine İlişkin Genel Yönetmelik ile
bu Yönetmelikte belirtilen esaslar dahilinde eğitim ve staja tabi tutulurlar.

(3) Sağlık Denetçi Yardımcısı olarak atananlar bu kadroda bulundukları sürece denet-
çiliğin gerektirdiği bilgi, beceri ve etik değerleri kazanmaları amacıyla gerekli teorik ve pratik
eğitimlerden geçirilir. Bu süreçte;

a) Kurumun teşkilat yapısı, görevleri ve çalışma düzeni hakkında bilgi ve tecrübe ka-
zanmaya,

b) Kurumun görev alanına giren konulara ilişkin mevzuata ve bu mevzuatın uygulan-
masına ilişkin bilgi ve becerileri kazanmaya,

c) Yazışma, rapor yazma, inceleme ve araştırma teknikleri konularında gerekli bilgi ve
yeteneği kazanmaya,

ç) Yabancı dil bilgisini geliştirmeye,
d) Kurumun çalışma alanıyla ilgili olarak, ulusal ve uluslararası konferans, seminer ve

eğitim programlarına katılım ve temsil kabiliyetini geliştirmeye,
e) Yetki alanına giren yürürlükteki mevzuat ile denetim, inceleme ve soruşturma konu-

larında tecrübe ve ihtisas sahibi olmalarını sağlamaya,
f) Denetim kültürünü ve rehberlik anlayışını geliştirmeye,
g) Temel yazılı ve sözlü iletişim becerileri ile analitik düşünme alışkanlığı kazandır-

maya,
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ğ) Çalışma disiplini ve ekip çalışması alışkanlığı kazandırmaya,
h) Bilimsel çalışma ve teknolojinin getirdiği yeniliklerden yararlanma alışkanlığını ka-

zandırmaya,
ı) Kurumun stratejik planında yer alan amaç ve hedefler konusunda bilgi sahibi olma-

larını sağlamaya,
yönelik çalışmalarda bulunurlar.
(4) Sağlık Denetçi Yardımcıları, hazırlanacak bir program çerçevesinde görev yaptıkları

Daire Başkanlığı dışında uygun görülen en çok üç hizmet biriminde doksan günü geçmemek
üzere rotasyona tabi tutulabilirler.

(5) Sağlık Denetçi Yardımcıları, 9 aylık süreler halinde ve iki ayrı Sağlık Denetçisi re-
fakatinde denetim, inceleme ve soruşturma usulleri hakkında bilgi ve deneyimlerini geliştirme
ve müstakil olarak görev yapabilecek duruma gelmelerini sağlamak üzere pratik eğitim alırlar.
Sağlık Denetçi Yardımcıları belirtilen süre içerisinde refakatinde bulundukları Sağlık Denet-
çisinin denetim ve gözetimi altındadır. Kendilerine verilen görevleri, Sağlık Denetçisinin tali-
matına göre yerine getirirler.

Tez jürisi ve görevleri
MADDE 29 – (1) Tez jürisi, tez konularının belirlenme tarihinden en az otuz gün önce

oluşturulur.
(2) Tez jürisi, Kurum Başkanının onayı ile Daire Başkanının başkanlığında, başkan ve

dört denetçi olmak üzere toplam beş üyeden oluşur. Ayrıca, aynı vasıfları haiz üç yedek üye
belirlenir. Kurumca lüzum görülmesi halinde, öğretim üyeleri jüri üyesi olarak görevlendirile-
bilir. Ancak bu şekilde görevlendirilecek üye sayısı ikiyi geçemez.

(3) Tez jürisi; önerilen tez konuları hakkında görüş bildirir ve tezleri değerlendirir.
Tez konusunun belirlenmesi
MADDE 30 – (1) Kurum, Kurumun ihtiyaçlarına göre tez konularını belirleyerek, tez

konuları listesini oluşturur ve bu listeyi tez jürisine bildirir. Tez jürisi bu liste içerisinden ön-
celikli konuları, Sağlık Denetçi Yardımcılarına tebliğ edilmek üzere Daire Başkanlığına gön-
derir.

(2) Sağlık Denetçi Yardımcıları bu listede yer alan tez konuları arasından tercih sırasına
göre üç tez konusunu aylıksız izin ile toplamı üç ayı aşan hastalık ve refakat izinleri hariç iki
yıllık hizmetinin bitiminden itibaren bir ay içinde seçip Daire Başkanlığına bildirirler. Sağlık
Denetçi Yardımcılarına öncelikli konular tebliğ edilmesi durumunda, Sağlık Denetçi Yardım-
cılarının tez konusu tercihlerini bu konular arasından belirlemeleri esastır.

(3) Sağlık Denetçi Yardımcılarının belirledikleri tez konuları, tez jürisinin onayına su-
nulur. Tez jürisi, üç tez konusundan bir tanesini veya gerekli görülen hallerde başka bir tez ko-
nusunu Sağlık Denetçi Yardımcısının hazırlayacağı tez olarak belirleyebilir.

(4) Tez jürisi, Sağlık Denetçi Yardımcısının hazırlayacağı tezi belirledikten sonra, her
Sağlık Denetçi Yardımcısına kendi teklifi doğrultusunda veya re’sen tez danışmanı belirler. Bir
öğretim üyesi veya Sağlık Denetçisinden tez danışmanı belirlenebileceği gibi tez konusu ile
ilgili ihtisas sahibi kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan personelden de tez danışmanı belir-
lenebilir. Uygun bulunan tez konuları ve tez danışmanları, Sağlık Denetçi Yardımcılarına tebliğ
edilmek suretiyle kesinleşir.

(5) Sağlık Denetçi Yardımcısına tez konusunun kesinleşmesinden itibaren on iki ay tez
hazırlama süresi verilir ve verimli bir çalışma yapabilmesini sağlamak amacıyla bir defaya
mahsus olmak üzere bu sürenin son iki ayı içerisinde başka görev verilmemesi esastır.
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Tez hazırlanmasına ilişkin esaslar
MADDE 31 – (1) Tez konusunun başka bir kurum ve kuruluşta uzmanlık, yüksek li-

sans, doktora tezi veya başka bir ad altında aynı şekilde incelenip savunulmamış olması zo-
runludur. Sağlık Denetçi Yardımcısının hazırlayacağı tezin kendi görüş ve değerlendirmeleri
ile önerilerini içermesi ve bilimsel çalışma etiğine uygun olması gerekir.

(2) Sağlık Denetçi Yardımcısı, tezini tez danışmanının rehberliğinde bilimsel esaslara
ve tez hazırlama kılavuzuna uygun olarak hazırlar. Tezde savunulan fikir ve görüşlerin özgün-
lüğü ile sorumluluğu tezi hazırlayan Sağlık Denetçi Yardımcısına aittir.

Tezin teslimi
MADDE 32 – (1) Sağlık Denetçi Yardımcısı, tez danışmanının değerlendirme raporunu

ve tez hazırlanması için tanınan sürenin bitiminde hazırladığı tezi, elektronik ortamda ve yazılı
olarak Daire Başkanlığına sunar.

(2) Süresi içinde tezlerini sunamayan Sağlık Denetçi Yardımcısına altı ayı aşmamak
üzere ilave süre verilir.

Tezin değerlendirilmesi
MADDE 33 – (1) Daire Başkanlığına sunulan tezler beş gün içerisinde tez jürisinin

asil ve yedek üyelerine gönderilir.
(2) Tez jürisi, teslim aldığı tezleri en geç iki ay içerisinde inceler ve bu sürenin bitimin-

den itibaren bir ay içerisinde Sağlık Denetçi Yardımcısını tezini savunmak üzere çağırır. Tezini
teslim ettiği halde, geçerli görülecek bir mazeret nedeniyle tez savunmasına girememiş olan
Sağlık Denetçi Yardımcısı için ayrı bir savunma tarihi belirlenir.

Tezin savunulması
MADDE 34 – (1) Sağlık Denetçi Yardımcısı, belirlenen günde tezini sözlü olarak sa-

vunur ve tez jürisinin tez konusu ile ilgili sorularını cevaplandırır. Tez jürisi, tez danışmanını
dinlemek üzere davet eder.

(2) Tez jürisi üyelerinin her biri, savunma toplantısının ardından teze ilişkin puanlama-
sını yapar. 100 tam puan üzerinden yapılacak değerlendirmede, verilen notların aritmetik or-
talaması en az 70 puan olan tez, başarılı kabul edilir.

(3) Geçerli bir mazereti olmaksızın savunma toplantısına girmeyen Sağlık Denetçi Yar-
dımcısı başarısız tez vermiş sayılır.

Tezin başarısız bulunması
MADDE 35 – (1) Tezi başarılı bulunmayan Sağlık Denetçi Yardımcılarına, başarısız

olma gerekçesinin yer aldığı tez jürisi raporunu dikkate almak suretiyle, yeni bir tez hazırlaması
için altı ayı aşmamak üzere süre verilir. Tezin yeniden başarısız bulunması halinde bu Yönet-
meliğin 39 uncu madde hükümleri uygulanır.

ALTINCI BÖLÜM
Yeterlik Sınavı ve Sağlık Denetçiliğine Atama

Sağlık denetçisi yeterlik sınav komisyonu
MADDE 36 – (1) Sağlık Denetçisi yeterlik sınavını, bu Yönetmeliğin 14 üncü madde-

sinde belirtilen şekilde oluşturulacak sınav komisyonu yapar. Sınavlar yürürlükteki mevzuat
hükümlerine göre yapılır.

Yeterlik sınavı
MADDE 37 – (1) Tezi kabul edilen Sağlık Denetçi Yardımcısı, aylıksız izin ile toplamı

üç ayı aşan hastalık ve refakat izinleri hariç en az üç yıl fiilen çalışması kaydıyla yeterlik sına-
vına girmeye hak kazanır.
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(2) Yeterlik sınavı, tezin kabulünden itibaren en geç altı ay içerisinde yapılır.
(3) Yeterlik sınavı, Kurumun görev alanına giren ve sınavdan en az altı ay önce ilan

edilen konularda yazılı ve sözlü olarak yapılır. Sınav soruları Yeterlik Sınavı Komisyonunca
hazırlanır. Sınav sorularının hazırlanmasında gizliliğe riayet edilir. Yazılı ve sözlü sınav puan-
larının aritmetik ortalaması esas alınarak 100 puan üzerinden en az 70 puan alanlar başarılı sa-
yılır.

(4) Yeterlik sınavında başarılı olamayanlar veya sınava girmeye hak kazandığı halde
geçerli mazereti olmaksızın sınav hakkını kullanmayanlara, bir yıl içinde ikinci kez sınav hakkı
verilir.

(5) İkinci sınavda da başarı gösteremeyen veya sınav hakkını kullanmayanlar hakkında
39 uncu madde hükümleri uygulanır.

Yeterlik sınavında başarılı olanlar ve sağlık denetçiliğine atama

MADDE 38 – (1) Yeterlik sınavında başarılı olanların Sağlık Denetçi kadrolarına ata-
nabilmeleri, son iki yıl içinde Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından asgari (C) düzeyinde
veya dil yeterliği bakımından buna denkliği kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan
başka bir belgeye, yeterlik sınavından itibaren en geç iki yıl içinde sahip olma şartına bağlıdır.

(2) Yeterlik sınavında başarı gösteren Sağlık Denetçi Yardımcılarının Sağlık Denetçi
kadrolarına, yeterlik sınavı başarı sırasına göre atamaları yapılır. Yeterlik sınavı puanlarının
eşitliği halinde, Sağlık Denetçisi Yardımcılığı kıdemi esas alınır.

Meslekten çıkarılma

MADDE 39 – (1) Verilen ilave süre içinde tezlerini sunmayan veya ikinci defa hazır-
ladıkları tezleri de kabul edilmeyenler, ikinci yeterlik sınavında da başarı gösteremeyen veya
sınav hakkını kullanmayanlar ile süresi içinde yabancı dil yeterliği şartını yerine getirmeyenler
Denetçi Yardımcısı unvanını kaybeder ve Kurumda durumlarına uygun memur unvanlı kadro-
lara atanırlar.

YEDİNCİ BÖLÜM

Denetime Tabi Olanların Yükümlülükleri

Denetime tabi olanların yükümlülükleri

MADDE 40 – (1) Denetime tabi olan gerçek ve tüzel kişiler, belge, defter ve bilgileri
talep edildiği takdirde ibraz etmek, para ve para hükmündeki evrakı ve ayniyatı ilk talep halinde
göstermek, sayılmasına ve incelenmesine yardımcı olmak zorundadır. Sağlık Denetçileri, gö-
revleri sırasında kamu kurum ve kuruluşları ve kamuya yararlı dernekler ile gerçek ve tüzel
kişilerden gerekli yardım, bilgi, evrak, kayıt ve belgeleri istemeye yetkili olup kanuni engel
bulunmadıkça bu talebin yerine getirilmesi zorunludur.

(2) Denetime tabi olanlar, Sağlık Denetçilerinin görevlendirildikleri konularda, bilgi
işlem sistemleri, raporlama araçları, internet, intranet ve benzeri ağlar ile veri tabanlarına eri-
şimini sağlamak, elektronik, manyetik ve benzeri bilgi işlem ortamlarındaki bilgiler ve kayıtları,
sözlü veya yazılı ilk talebinde Sağlık Denetçisine göstermek ve incelemesine sunmak zorun-
dadır.

(3) Denetim ve incelemeye tabi tutulan kurum, kuruluş ve firmaların yöneticileri, hiz-
metin gereği gibi yürütülebilmesi için gereken önlemleri almak, Sağlık Denetçilerine görevleri
süresince uygun bir yer sağlamak ve gerekli diğer tedbirleri almak zorundadırlar.
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SEKİZİNCİ BÖLÜM
Yükselme, Kıdem ve Denetçi Güvencesi

Yükselme ve kıdem
MADDE 41 – (1) En az 10 yıl Sağlık Denetçiliği yapmış olanlar arasından mesleki ye-

tenek, liyakat, çalışmalarda gösterilen gayret, başarı ve kıdem durumları değerlendirilmek su-
retiyle Daire Başkanının önerisi, atamaya yetkili amirin onayı ile Sağlık Başdenetçiliğine atama
yapılabilir.

(2) Denetçilik kıdemine esas süre, Sağlık Denetçi Yardımcılığı ile Sağlık Denetçiliğinde,
denetçilik sıfat ve kadrosu muhafaza edilmek şartıyla idari görevlerde ve ücretli ve ücretsiz
tüm kanuni izinlerde geçirilen süredir. Denetçilik kıdemine esas süreleri aynı olanlar için kıdem
sırası; Sağlık Denetçi Yardımcıları açısından giriş sınavındaki, Sağlık Denetçileri için yeterlik
sınavındaki başarı derecelerine göre tespit edilir. Sağlık Başdenetçilerinin kıdem sırası Sağlık
Denetçilerinden öncedir. Sağlık Başdenetçileri arasındaki kıdem sırasının tespitinde, Sağlık
Başdenetçiliğine atanma tarihi, aynı tarihte atananlar için Denetçilik kıdemi, denetçilik kıdemi
aynı olanlar için yeterlik sınavındaki başarı sırası esas alınır.

(3) Daire Başkanlığı yaptıktan sonra Sağlık Denetçiliğine dönenler, döneminin en kı-
demlisi sayılırlar. Aynı dönemde bu durumda birden fazla Sağlık Denetçisi varsa, bunların kı-
dem sırasının tespitinde Denetçilik kıdemleri esas alınır. Sağlık Denetçiliği sıfatını kazandıktan
sonra bu görevden ayrılanlar, kıdem olarak dönemlerinin sonuna alınırlar.

Mesleki eğitim
MADDE 42 – (1) Sağlık Denetçileri, mesleki yeteneklerinin arttırılması amacıyla hiz-

met içi eğitime tabi tutulurlar.
(2) Sağlık Denetçileri görev alanlarıyla ilgili konularda inceleme ve araştırma yapmak

ve mesleki bilgilerini artırmak üzere ilgili mevzuat çerçevesinde yurt dışına gönderilebilirler.
Mesleki güvence
MADDE 43 – (1) Sağlık Denetçileri kendi istekleri dışında veya denetim hizmetlerinin

gerekleriyle bağdaşmayan sıhhi, mesleki yönden yetersizlikleri tespit edilmedikçe görevden
alınamaz, diğer idari görevlere atanamazlar.

(2) Yetersizlik hallerinin, yargı kararı, sağlık kurulu raporu, inceleme ve soruşturma ra-
poru gibi belgelerle tevsiki esastır.

Yeniden atanma
MADDE 44 – (1) Sağlık Denetçisi unvanını kazandıktan sonra çeşitli sebeplerle ayrı-

lanlardan Sağlık Denetçiliğine atanmak isteyenler, gerekli nitelikleri yitirmemiş olmaları, du-
rumlarına uygun boş kadro bulunması ve Kurumca uygun bulunması halinde yeniden atanabi-
lirler. Kurumdan ayrılıp yeniden atananların dışarıda geçirdikleri süre denetçi kıdemlerinde
dikkate alınmaz.

DOKUZUNCU BÖLÜM
Sağlık Denetçilerinin Çalışma Esasları

Düzenlilik denetimi
MADDE 45 – (1) Sağlık Denetçileri, Kurum ve Kurumun denetimi altındaki tüm ku-

rum, kuruluş ve firmaların her türlü iş ve işlemlerini denetler.
(2) Denetimler belirlenecek programlar dahilinde yapılabileceği gibi, olağanüstü hal-

lerde de program dışı denetimler yapılabilir. Denetimlerde kalite yönetim sistemine ait dokü-
manlar  kullanılır ve yürürlükteki mevzuat göz önünde bulundurulur. Denetimlerde suç unsu-
runa rastlanılmışsa, konunun soruşturulması için durum Daire Başkanlığına bildirilir ve talimata
göre hareket edilir.
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(3) Sağlık Denetçileri tarafından denetimler tamamlandıktan sonra, Denetim Raporu
düzenlenerek Daire Başkanlığına sunulur.

(4) Denetim sonuçlarının yerine getirilmesinden birim amirleri ve denetlenen firma yö-
neticileri sorumludur.

İnceleme
MADDE 46 – (1) Sağlık Denetçileri, bir konunun veya yürütülen iş ve işlemlerin mev-

cut bilgi ve belgelere dayanarak gerçeğe uygunluğunun ve doğruluğunun belirlenmesi ve buna
bağlı olarak mevzuat çerçevesinde yapılması gereken işlemlerin saptanması amacıyla inceleme
yapabilirler.

ONUNCU BÖLÜM
Raporlar

Rapor Çeşitleri
MADDE 47 – (1) Sağlık Denetçileri, çalışmalarının neticesinde işin özelliğine göre:
a) Düzenlilik Denetimi Raporu
b) Performans Denetimi Raporu
c) Performans Ölçüm Raporu
ç) İnceleme Raporu
d) Disiplin Soruşturma Raporu
e) Tazmin Raporu
f) Suç Duyurusu Raporu
g) Tevdi Raporu
ğ) Ön İnceleme Raporu
h) Araştırma Raporu
düzenlerler.
(2) Disiplin Soruşturma Raporu, Tazmin Raporu, Suç Duyurusu Raporu ve Tevdi Ra-

poru Daire Başkanlığınca uygun görüldüğü takdirde tek bir Rapor adı altında düzenlenebilir.
(3) Raporların açık, anlaşılır, yazım kurallarına uygun olması ve objektif delillere da-

yandırılması gerekir.
Düzenlilik denetimi raporu
MADDE 48 – (1) Düzenlilik denetimi raporu denetlenen kurum, kuruluş ve firmaların

mevzuat, denetim rehberleri ve kılavuzlarda belirtilen kriterlere uyumlarının değerlendirilmesi
sonucu düzenlenen rapordur.

Performans denetimi raporu
MADDE 49 – (1) Performans denetimi raporu, bir program, proje veya faaliyetin uy-

gulanması sırasında kullanılan kaynakların verimli ve etkin kullanılıp kullanılmadığının de-
netlenmesi sonucu düzenlenen rapordur.

Performans ölçümü raporu
MADDE 50 – (1) 663 sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Gö-

revleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 41 inci maddesi çerçevesinde performans
değerlendirmesi yapacak yöneticilere sunulmak üzere, ilgili personel hakkında performans de-
ğerlendirmesine esas olmak üzere performans ölçümü sonucunda düzenlenen rapordur.

İnceleme raporu
MADDE 51 – (1) İnceleme raporları, şikayet ve ihbarlar üzerine yapılan inceleme so-

nucunda cezai takibatı gerektirir hal görülmediği takdirde yapılacak işleme esas görüşlerin;
yürürlükteki mevzuatın uygulanmasında görülen noksanlıklar ve bunların düzeltilme yolları
ile yeniden konulması gereken hüküm ve usuller hakkında görüş ve tekliflerin bildirilmesi
maksadıyla düzenlenir. Sağlık Denetçileri, bu raporları verilen görev gereği olarak düzenler-
ler.
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Disiplin soruşturma raporu
MADDE 52 – (1) Disiplin soruşturma raporları verilen soruşturma emrine istinaden,

disiplin suçu niteliğindeki tutum ve eylemlere ilişkin olarak düzenlenir.
Tazmin raporu
MADDE 53 – (1) Tazmin Raporu, inceleme sonucu tespit edilen zararların tazmini

amacıyla yürürlükteki mevzuat çerçevesinde düzenlenen rapordur.
Suç duyurusu raporu
MADDE 54 – (1) Türk Ceza Kanununa veya özel kanunlara göre suç sayılan ve

2/12/1999 tarihli ve 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hak-
kında Kanun kapsamında soruşturulamayan eylemlerle ilgili olarak yetkili yargı mercilerine
gönderilmek üzere düzenlenir. Diğer kamu kurum ve kuruluşların görev alanına giren konuların
bildirilmesi veya personeli hakkında gerekli işlemlerin yapılması amacıyla da Suç Duyurusu
Raporu düzenlenir.

Tevdi raporu
MADDE 55 – (1) Denetim, inceleme ve soruşturmaların yürütülmesi sırasında

2/12/1999 tarihli ve 4483 sayılı Kanun kapsamında ön inceleme yapılması gereken konuların
tespit edilmesi durumunda ön inceleme yaptırmaya yetkili mercilere iletilmek üzere tevdi ra-
poru düzenlenir. Konunun özelliğine göre tevdi raporu düzenlenmeyip, açıklayıcı bir yazıyla
da yetkili merciye bilgi verme yoluna gidilebilir.

Ön inceleme raporu
MADDE 56 – (1) Ön inceleme raporu, 2/12/1999 tarihli ve 4483 sayılı Kanuna göre

yapılan incelemenin sonuçlarının aktarıldığı rapor türüdür.
Araştırma raporu
MADDE 57 – (1) Araştırma yaptırılan çeşitli konular hakkındaki düşünceler ile mesleki

ve bilimsel çalışmaların sonuçlarının, bildirilmesi maksadıyla düzenlenir.
Raporlar üzerine yapılan işlemler
MADDE 58 – (1) Raporlar, Raportör olarak görevlendirilen Sağlık Denetçileri tara-

fından incelenir. Açık hata ve noksan tespit edilen raporların, düzeltilmesi ve/veya tamamlan-
ması raporu düzenleyen Sağlık Denetçisinden istenir. Sağlık Denetçisinin isteğe katılmaması
halinde bir veya birden fazla başka Sağlık Denetçisine yeniden inceleme yaptırılır. Makama
sunulan onayda her iki raporda yer alan kanaatler Makama sunulur. Makamın uygun gördüğü
rapor uygulamaya konulur.

(2) Denetçilerden gelen raporlarda yer alan konularla ilgili eksik inceleme bulunma-
makla birlikte, tespit edilen hususlarla yapılan değerlendirme ve önerilerin uyumlu olmadığı,
yaptırılacak yeni bir incelemenin ise zaman ve insan kaynağı israfına neden olabileceği du-
rumlarda; raporlar ve eklerinde yer alan tespit ve bilgiler doğrultusunda mevzuata uygun işlem
önerisinde bulunulmasını sağlamak üzere Daire Başkanlığı görüşü oluşturularak, Sağlık De-
netçisinin raporundaki kanaatle birlikte Makama sunulabilir. Makamın talimatına göre işlem
tesis edilir.

(3) Raporlar Daire Başkanlığınca gereği yapılmak üzere ilgili birim ve kuruluşlara gön-
derilir.

ONBİRİNCİ BÖLÜM
Denetim Destek Birimleri

Denetim destek birimleri
MADDE 59 – (1) Daire Başkanının emri altında, Sağlık Denetçilerine yardım etmek

üzere Denetim Destek Birimleri kurulur.
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Denetim destek birimlerinin görevleri
MADDE 60 – (1) Denetim Destek Birimleri, birim sorumlusu ile yeterli sayıda perso-

nelden müteşekkil olup, görevleri şunlardır:
a) Denetim, inceleme ve soruşturma konularında Sağlık Denetçilerine verilecek görev-

lendirme yazışmalarını yapmak,
b) Sağlık Denetçilerinden gelen rapor ve diğer denetim, inceleme ve soruşturma evra-

kını kayıt etmek ve ilgili olduğu yerlere vererek takip etmek,
c) İşleri biten rapor ve evrakı düzenli bir şekilde muhafaza etmek,
ç) Denetim, inceleme ve soruşturma konularına ilişkin cetvellerle istatistikleri tutmak,
d) Yıllık bütçeyi hazırlamak, tahakkuk işlerini yapmak,
e) Sağlık Denetçilerinin çalışma ve hakediş cetvellerini zamanında inceleyerek tahak-

kuka ait işlemi hazırlamak,
f) Sağlık Denetçilerinin ve diğer memurların özlük haklarıyla ilgili idari ve mali işlem-

lerini yaparak takip etmek ve sonuçlarını ilgililere bildirmek,
g) Taşınır malla ilgili her türlü işlemleri yürütmek, kayıtlarını tutmak,
ğ) Daire Başkanlığına intikal eden her türlü evrakın kaydını tutmak ve arşivi düzenle-

mek,
h) Daire Başkanlığınca verilecek diğer görevleri yapmak.
(2) Birim Sorumluları ve birim personeli görevleri dolayısıyla edindikleri bilgileri açık-

layamazlar.
ONİKİNCİ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Sağlık denetçisi kimliği ve mührü
MADDE 61 – (1) Sağlık Denetçilerine kimlik belgesi ve müteselsil sıra numarası ta-

şıyan mühür verilir.
Daire başkanlığında çalışan sağlık denetçilerinin geçişleri
MADDE 62 – (1) 663 sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Gö-

revleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin yürürlüğe girmesiyle Türkiye İlaç ve Tıbbi
Cihaz Kurumuna ataması yapılan Sağlık Denetçileri, ilgilinin yazılı talebi, müracaat edilen ku-
rumun kabulü ve Kurum Başkanının muvafakatı ile Sağlık Bakanlığı Denetim Hizmetleri Baş-
kanlığı, Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu ve Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Denetim Hiz-
metleri Daire Başkanlıklarına aynı unvanla geçiş yapabilirler.

İş devir cetveli
MADDE 63 – (1) Sağlık Denetçileri, her ayın ilk haftasında, bir önceki ay itibariyle

üzerlerindeki işlerin ayrıntılı safahatını ve muhtemel bitiş tarihini gösterir iş devirlerini elek-
tronik ortamda bildirirler.

Mevcut Sağlık Denetçi Yardımcılarının yeterlik sınavları ve atanmaları
GEÇİCİ MADDE 1 – (1) 663 sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat

ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin yayımlandığı tarihte Sağlık Bakanlığı
Müfettiş Yardımcısı kadrolarında bulunan ve halen Kurumda Sağlık Denetçi Yardımcısı olarak
görev yapanların yeterlik sınavları ve denetçi kadrolarına atanmaları, 9/5/2004 tarihli ve 25457
sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Sağlık Bakanlığı Teftiş Kurulu Yönetmeliği hükümlerine
göre sonuçlandırılır.

Yürürlük
MADDE 64 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 65 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu

Başkanı yürütür.
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Bayburt Üniversitesinden:
BAYBURT ÜNİVERSİTESİ ÖN LİSANS VE LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM

YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA
DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 4/5/2012 tarihli ve 28282 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Bayburt
Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinin 7 nci maddesine aşağıdaki
fıkra eklenmiştir.

“(2) Öğrencinin bir yarıyılda alacağı eğitim-öğretim çalışmaları yükü ilgili birimin yö-
netim kurulunun kararı ile belirlenir.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde de-
ğiştirilmiştir.

“(1) Üniversiteye bağlı birimlerde yürütülen ön lisans ve lisans programlarının birinci
sınıflarına öğrenci kabulü; Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan
yerleştirme sonuçlarına göre yapılır. Yabancı uyruklu öğrenci olarak kayıt hakkı kazanan aday-
ların kesin kayıtları ilgili mevzuat hükümlerine göre yapılır.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde de-
ğiştirilmiştir.

“(2) Öğrenci, kesin kaydını kendisi yaptırmak zorundadır. Ancak, mazeretleri sebebiyle
bizzat başvuramayan adaylar, vekalet verdikleri kişiler aracılığı ile kayıt yaptırabilir.”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 11 inci maddesinin üçüncü ve dördüncü fıkraları aşa-
ğıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(3) Akademik takvimde belirlenen süre içinde ders kaydını yenilemeyen öğrenci, o
yarıyıla devam etme hakkını kaybeder. Kaybedilen yarıyıl öğrenim süresinden sayılır. Süresi
içinde haklı ve geçerli mazeretleri nedeniyle ders kayıtlarını yenilemeyen öğrenciler, akademik
takvimde belirlenen ders kayıtlanma ekle/bırak süresinin bitiminden itibaren yedi iş günü içinde
dilekçe ile ilgili bölüm başkanlığına müracaat edebilir. Bu öğrencilerden haklı ve geçerli mazereti
ilgili birimin yönetim kurulunca kabul edilenlerin ders kayıtları Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı
tarafından yenilenir.”

“(4) Öğrenciler, derslerin başladığı ilk üç gün içinde danışman kontrolünde ve onayıyla
interaktif ortamda yeni bir derse kaydolabilir veya daha önce kaydolmuş oldukları bir dersi bı-
rakabilir, ancak başarısızlık nedeniyle tekrarlamak zorunda oldukları dersleri bırakamazlar.”

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 13 üncü maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.

“(1) ÖSYM tarafından yapılan sınava girerek, birinci sınıfa kesin kaydını yaptıran öğ-
renciler, öğrenime başlayacakları eğitim-öğretim yılının ilk haftası içinde başvurmaları halinde,
önceden diğer yükseköğretim kurumlarında başardıkları derslerden ilgili yönetim kurulu kararı
ile muaf tutulabilirler. Bu takdirde bulunduğu sınıfta alması gereken toplam kredi miktarının
en az % 75’inden muaf olan öğrencinin azami öğrenim süresinden iki yarıyıl düşülerek, öğ-
rencinin intibak ettirileceği sınıf belirlenir.”

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 14 üncü maddesine aşağıdaki ikinci fıkra eklenmiştir.
“(2) Üçüncü yarıyıldan itibaren ön şartlı dersler hariç, kayıtlı olduğu programda bulunduğu

yarıyıla kadar alması gereken derslerin tümünü alarak başarılı olan öğrenciler, GANO’larının
3,20 ve üzerinde olması durumunda danışmanın onayı ile öğrencinin bir yarıyılda alabileceği
azami kredi miktarını aşmayacak şekilde on krediye kadar bir üst yarıyıldan ders alabilirler.”
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MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 15 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.

“(1) Öğrencilerin bir dersin yarıyıl sonu sınavına girebilmeleri için, o derse kayıtlı ol-
maları ve ilk defa alınan (teorik, uygulama laboratuvar ve benzeri) derslerin en az %80’ine,
devam etmeleri gerekir. Bu şartları yerine getirmeyen öğrenciler yarıyıl sonu sınavına alınmaz
ve bu öğrencilere (D) devamsız harf notu verilir. Öğrencilerin devam durumları ilgili öğretim
elemanı tarafından takip edilir. Bu öğrencilerin listesi yarıyıl sonu sınavından önce bölüm başkan-
lığı tarafından ilan edilir.”

MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin 20 nci maddesinin birinci ve ikinci fıkraları aşağıdaki
şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Mezuniyetine tek dersi kalan öğrencilere; bütünleme sınavından sonra akademik
takvimde belirtilen süreler içerisinde yapılmak üzere, dersin alındığı yarıyıla bakılmaksızın
başarısız olduğu ders için mezuniyet sınavı yapılır. Başvurular akademik takvimde belirtilen
süreler içerisinde ilgili bölüm başkanlığına yapılır.”

“(2) Öğrencilerin mezuniyet sınavına girebilmeleri için, ilgili derslerin en son yarıyıl
sonu sınavına girebilme şartlarını yerine getirmiş olmaları gerekir.”

MADDE 9 – Aynı Yönetmeliğin 26 ncı maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde de-
ğiştirilmiştir.

“(2) Hakkında açılan disiplin soruşturması sonucunda sınavlarda kopya çektiği, kop-
yaya teşebbüs veya yardım ettiği tespit edilen öğrencilerin o sınavının başarı notu sıfır olarak
değerlendirilir.”

MADDE 10 – Aynı Yönetmeliğin 29 uncu maddesinin dördüncü ve altıncı fıkraları
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(4) Öğrenciler tekrar etmek zorunda oldukları seçmeli ders grubu altında birden fazla
seçmeli ders açılması durumunda; daha önce başarısız oldukları seçmeli dersin yerine, seçmeli
derslerin birini alabilirler. Bu takdirde, önceki ders ve çalışmalar için kullanılmış haklar yeniden
kullanılmaz.”

“(6) Lisans programlarında, dördüncü yarıyılın sonunda, genel not ortalaması 1.80’in
altında olan öğrenciler kendi akranlarının bulunduğu güncel yarıyıllardan ders alamazlar. Yatay
geçiş, dikey geçişle gelen ve öğrenci değişim programları ile giden öğrenciler uygulamadan
muaf tutulur. Bu durumdaki öğrenciler başarısız oldukları dersleri ve ortalama ile başarılı ol-
dukları DC harf notlu dersleri istemeleri halinde tekrar alarak genel not ortalamalarını en az
1.80’e yükseltmek zorundadır.”

MADDE 11 – Aynı Yönetmeliğin 32 nci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.

“(1) Öğrencilerin disiplin iş ve işlemleri; 18/8/2012 tarihli ve 28388 sayılı Resmî Ga-
zete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hükümlerine göre
yürütülür.”

MADDE 12 – Bu Yönetmelik 2013-2014 Eğitim-Öğretim Yılı başından geçerli olmak
üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 13 – Bu Yönetmelik hükümlerini Bayburt Üniversitesi Rektörü yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi Sayısı

4/5/2012 28282
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Bayburt Üniversitesinden:
BAYBURT ÜNİVERSİTESİ YAZ DÖNEMİ EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Bayburt Üniversitesinde güz ve bahar eğitim

ve öğretim yılı dönemi dışındaki, yaz dönemi eğitim-öğretimine ilişkin usul ve esasları düzen-
lemektir.

Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Bayburt Üniversitesine bağlı fakülte, yüksekokul ve

meslek yüksekokullarında uygulanacak yaz dönemi eğitim-öğretimine ilişkin hükümleri kapsar.
Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Ka-

nununun 7,14 ve ek 26 ncı maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Akademik takvim: Yaz döneminin başlama ve bitiş tarihleri ile kayıt ve sınav tarihleri

gibi önemli tarihleri içeren takvimi,
b) Senato: Bayburt Üniversitesi Senatosunu,
c) Üniversite: Bayburt Üniversitesini,
ç) Yönetim Kurulu: Üniversitenin ilgili fakülte, yüksekokul ve meslek yüksekokulu

yönetim kurullarını
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Yaz Öğretiminin Amaçları ve Yaz Öğretimine İlişkin Esaslar

Yaz öğretiminin amaçları
MADDE 5 – (1) Yaz öğretiminin amaçları şunlardır:
a) Öğrencilerin, Üniversitenin eğitim imkanlarından yaz aylarında da yararlanmalarını

sağlayarak bu yolla Üniversitede eğitimin sürekliliğini ve verimliliğini devamlı kılmak.
b) Öğrencilere, güz ve bahar yarıyıllarında başarısız oldukları, şartlı başarılı oldukları,

alamadıkları dersler için imkan sağlamak, başarılı öğrencilerin üst yarıyıllardan ders almalarını
sağlamak, ayrıca güz ve bahar yarıyıllarında okutulan derslerdeki yığılmaları önlemek.

c) Yurt içi ve yurt dışındaki yükseköğretim kurumları ile diğer kurumlardaki öğretim
elemanlarından yaz aylarında da yararlanmak.

ç) Diğer yüksek öğretim kurumlarındaki öğrencileri Üniversitenin eğitim-öğretim im-
kanlarından özel öğrenci statüsünde yararlandırmak.

Yaz dönemi
MADDE 6 – (1) Yaz dönemi başlangıç ve bitiş tarihleri, her yıl Senato tarafından tespit

edilerek akademik takvimde belirtilir.
(2) Yaz dönemi öğretim süresi, yaz dönemi genel sınav süresi hariç beş haftadır. Bu süreyi

izleyen hafta içinde genel sınavlar yapılır. Ara sınavlar beş haftalık ders süresi içerisinde yapılır.
Yaz döneminde dersler ve uygulama
MADDE 7 – (1) Yaz döneminde açılacak dersler ile bu derslerin öğretim sorumluları,

dersi açan bölüm/program başkanlıklarının önerisi üzerine ilgili birim yönetim kurullarınca
karara bağlanır ve akademik takvimde belirlenen sürede ilan edilir. Bitirme tezi, laboratuvar
dersleri ve benzeri dersler yaz okulunda açılmaz.

(2) Öğrenciler, bu Yönetmeliğin 8 inci maddesinde belirtilen sınırlamalar içinde kalmak
şartıyla, diğer üniversitelerde yaz döneminde açılan dersleri de alabilirler. Öğrencilerin diğer
üniversitelerden ders alabilmeleri için bağlı olunan bölüm/program başkanlıklarına yaz dönemi
ders başlangıcından önce başvurmaları gerekir. Öğrencilerin başvurularının bölüm/program
kurulları önerisi ve ilgili yönetim kurullarınca her yıl yaz dönemi ders başlangıcından önce
onaylanmış olması gerekir.
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(3) Bir dersin yaz döneminde açılabilmesi için en az otuz beş öğrencinin kayıt yaptır-
ması şartı aranır.

Derse kayıt
MADDE 8 – (1) Yaz okulunda öğrenciler, bahar dönemi sonu itibariyle daha önceki

dönemlerden alamadıkları ve/veya başarısız oldukları dersler ile şartlı başarılı oldukları dersleri
alabilirler.

(2) Öğrenciler, 4/5/2012 tarihli ve 28282 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Bayburt
Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinin 14 üncü maddesinin ikinci
fıkrası hükmüne göre yaz okulunda bir üst sınıfın yarıyıllarından ders alabilirler.

(3) Yaz döneminde ders alacak öğrencilerin kayıtları, akademik takvimde belirtilen sü-
reler içerisinde yapılır.

(4) Kayıt safhasından sonra, açılması için gerekli öğrenci yeter sayısını sağlamayan
dersler kapatılır. Kayıt safhasından sonra yeni ders açılamaz.

(5) Yaz döneminde bir öğrenci, en fazla on iki krediyi aşmayacak şekilde üç derse kayıt
yaptırabilir. Ancak, yaz döneminde bir öğrencinin alacağı derslerin haftalık ders saati toplamı
kırk saatten fazla olamaz.

(6) Yaz okulunda dersler başladıktan sonra ders ekleme, değiştirme ve bırakma işlemi
yapılamaz.

(7) Diğer üniversitelerden yaz dönemi derslerine kayıt yaptıran öğrencilere, yaz dönemi
sonunda otomasyon sisteminden not durum belgesi verilir.

(8) Diğer üniversitelerden ders alan öğrencilere ilişkin notlar, genel sınavların bitimin-
den itibaren azami bir ay içinde ilgili üniversitelere bildirilir.

Devam zorunluluğu
MADDE 9 – (1) Yaz öğretiminde derslere devam zorunludur. Yaz okulunda yerine ge-

tirilen devam şartı güz ve bahar yarıyıllarında geçerli değildir. Yaz okulunda alınan dersin daha
önce devam koşulu yerine getirilmiş olsa bile bu durum o dersin devam zorunluluğunu ortadan
kaldırmaz. Devamsızlık sınırı, Bayburt Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim Yö-
netmeliğinde belirtildiği şekilde uygulanır.

Sınavlar ve başarının değerlendirilmesi
MADDE 10 – (1) Sınavlar ve başarının değerlendirilmesinde, Bayburt Üniversitesi Ön

Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinin ilgili hükümleri uygulanır.
(2) Öğrencilerin yaz döneminde aldıkları notlar; not çizelgesinde ilgili yarıyıllarda, de-

tay not çizelgesinde ise yaz dönemi başlığı altında gösterilir. Yaz dönemi sonunda alınan notlar,
ağırlıklı genel not ortalamasına dahil edilir. Ancak ikinci öğretim % 10 başarı sıralamasını de-
ğiştirmez.

(3) Yaz döneminde geçen süre eğitim-öğretim süresinden sayılmaz.
(4) Diğer üniversitelerden alınan dersler, ilgili yönetim kurullarında muaf tutulabilir.
(5) Yaz dönemi sonunda bütünleme ve mazeret sınavı yapılmaz.
Ücretlendirme
MADDE 11 – (1) Ön lisans ve lisans programlarında ikinci öğretim kapsamındaki yaz

eğitimi, normal öğretim esaslarına göre yapılır. Ücretlendirmelerde yaz öğretimine ilişkin mev-
zuat hükümleri uygulanır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Öğretim elemanlarına ödenecek ders ücreti
MADDE 12 – (1) Yaz döneminde ders veren öğretim elemanlarına ders ücreti öden-

mesinde, ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.
Hüküm bulunmayan haller
MADDE 13 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde; Bayburt Üniversitesi

Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliği ile ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.
Yürürlük
MADDE 14 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Bayburt Üniversitesi Rektörü yürütür.
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Mardin Artuklu Üniversitesinden:
MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA

VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Mardin Artuklu Üniversitesi Uzaktan Eğitim

Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına ve yönetimine ilişkin usul
ve esasları düzenlemektir.

Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Mardin Artuklu Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygu-

lama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim
organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik; 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci madde-

sinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak
hazırlanmıştır.

Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Merkez (MAUZEM): Mardin Artuklu Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve

Araştırma Merkezini,
b) Müdür: Merkezin Müdürünü,
c) Rektör: Mardin Artuklu Üniversitesi Rektörünü,
ç) Üniversite: Mardin Artuklu Üniversitesini,
d) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları

Merkezin amaçları
MADDE 5 – (1) Merkezin amaçları şunlardır:
a) Mardin Artuklu Üniversitesi’nde bilgi iletişim teknolojilerine dayalı olarak uzaktan

eğitim yoluyla yapılacak olan sürekli eğitim (yaşamboyu öğrenme), önlisans, lisans tamamla-
ma, lisans, lisansüstü eğitim-öğretim programı ve faaliyetleri kapsamındaki plan, program, eş-
güdüm ve uygulamaları yürütmek,

b) Üniversite bünyesinde bulunan diğer birimlerin hazırlayıp planladığı proje, eğitim,
protokol, hizmet alımı ve benzeri faaliyetlerde ilgili birimin talebi üzerine gerekli olan altyapı
ve her türlü desteği vermek ve faaliyetlerin yürütülmesini sağlamak.

c) Yükseköğretimin zaman ve mekân sınırlılığını gidererek yeni öğrenci kitlelerine ya-
yılmasını sağlamak.

ç) Üniversitedeki akademik birimler arasında etkileşim, yardımlaşma ve işbirliğini des-
teklemek.

d) Üniversite ile ulusal ve uluslararası üniversiteler, kurum ve kuruluşlar arasında etki-
leşim, yardımlaşma ve işbirliğine katkı sağlamak.
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e) Uzaktan eğitim için gerekli olan altyapıyı kurmak ve işletmek, e-öğrenme temelli
ders içeriklerini üretmek ve uzaktan eğitim ile ilgili araştırma-geliştirme ve uygulama çalış-
maları yapmak.

Merkezin faaliyet alanları
MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:
a) Uzaktan eğitim ile ilgili donanım ve yazılım gereksinimlerini belirlemek, altyapıyı

oluşturmak.
b) Üniversitenin tüm birimlerinin kamu, özel sektör ve ulusal, uluslararası kurum, ku-

ruluş ve kişiler için hazırlayıp yürüttüğü eğitim, öğretim, proje, protokol, sözleşme ve benzeri
faaliyetleri yürütmek.

c) Merkez tarafından hazırlanıp düzenlenen kurs, seminer, konferans ve benzerleri;
dersler ve programlara kabul, kayıt, sınav, başarı ve ders geçme, sertifika ve benzeri belgeleri
belirlemek, sunmak.

ç) Kurs, seminer, konferans ve ders veren öğretim üyelerini belirlemek ve eşgüdümü
sağlamak.

d) Merkez dışındaki Üniversite birimlerinin hazırladıkları faaliyet çerçevesinde belir-
ledikleri öğretim üyelerinin sisteme kayıt kabulü ve kurs, seminer, konferans ve benzeri faali-
yetleri; dersler ve programlara kabul, kayıt, sınav, başarı ve ders geçme, sertifika ve benzeri
belgeleri ilgili birimin önerileri doğrultusunda eşgüdüm içerisinde gerçekleştirmek.

e) Uzaktan eğitim konularında araştırma ve geliştirme çalışmaları yapmak.
f) Üniversite tarafından yürütülmekte olan internet destekli öğretim çalışmaları için

Merkez ve Üniversitenin diğer birimlerinin hazırlamış olduğu ders içeriklerini uzaktan eğitime
uygun hale getirmek, uzaktan eğitim programları ile ilgili çevrimdışı ders içeriklerini temin
etmek; ders içerikleri ile ilgili standartları ve kuralları belirlemek; ders içerikleri üretimini yap-
mak, öğrencilerin ve öğretim elemanlarının kullanabilmesi için sistemde hazır hale getirmek.

g) Üniversite içi ve Üniversite dışı projelerde ihtiyaç duyulan yazılım otomasyonlarını,
ders içeriklerini, akreditasyonları uzaktan eğitime uygun hale getirmek, bu konularda danış-
manlık yapmak ve gerekli koordinasyonu sağlamak.

ğ) Uzaktan eğitim ile ilgili araştırma ve uygulamalarda yerli ve yabancı kuruluşlarla
işbirliği yapmak imkânlarını araştırmak bu konularda Rektörlüğe önerilerde bulunmak.

h) Merkezde yürütülmekte olan uzaktan eğitim-öğretim çalışmalarının etkililik ve ve-
rimlilik düzeylerini ortaya çıkarmaya yönelik ölçme-değerlendirme ve araştırmalar yapmak,
bu araştırmaları bilim dünyası ile paylaşmak.

ı) Uzaktan eğitim programlarına kayıtlı öğrenciler, ilgili öğretim elemanları ve idari
personel gibi uzaktan eğitim ile ilgili paydaşların uzaktan eğitim uygulamalarına yönelik tu-
tumlarını belirlemeye yönelik araştırmalar yapmak ve bu araştırmaları bilim dünyası ile pay-
laşmak.

i) Türkçe ve diğer dillerde eğitim ve öğretimini yaygınlaştırmak için uzaktan eğitim
programlarını ve sınavlarını hazırlamak, bunları yurt içinde ve yurt dışında uygulamak, yurt
dışında temsilcilikler açmak ve buralarda çalışacak personeli görevlendirmek, yurt dışındaki
çeşitli üniversite ve dil merkezleriyle işbirliği yaparak öğrenci ve öğretim elemanı değişimini
ve eğitim araçlarının paylaşımını sağlamak.

j) Eğitime destek ve sosyal sorumluluk kapsamı çerçevesinde, yükseköğretime kazan-
dırmak amacıyla, özellikle kız çocuklarının okullaşmasının artırılması çalışmaları kapsamında,
ayrıca Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumunun yetiştirme yurtlarında barınmakta
olan öğrencilerin, Merkezin bölümlerini tercihinde, kontenjan ayrımı yapılıp, puanlama esasına
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göre eğitime destek ve katkı bursları verilmesini sağlamak, bunun sayı, esas ve usullerinin her
akademik dönem ile kurs ve sertifikasyon dönemlerinde yönetim kurulunca belirlenip duyu-
rulmasını sağlamak.

k) Üniversitenin personeline, eş ve çocuklarına, engelli öğrencilere, çalışmış ve çalış-
makta olan devlet memuru ve işçilerine, Üniversitenin mezun öğrencilerine, eğitimlerini ta-
mamlamak ve kariyer gelişimi için eğitime destek ve katkı bursları verilmesini sağlamak, bunun
sayı, esas ve usullerinin her akademik dönem ile kurs ve sertifikasyon dönemlerinde yönetim
kurulunca belirlenip duyurulmasını sağlamak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Merkezin Organları ve Görevleri

Merkezin organları
MADDE 7 – (1) Merkezin organları şunlardır:
a) Müdür.
b) Yönetim Kurulu.
Müdür
MADDE 8 – (1) Müdür, Rektör tarafından Üniversitenin aylıklı öğretim elemanları

arasından üç yıl için görevlendirilir. Süresi dolan Müdür yeniden görevlendirilebilir. Müdür;
görevlendirildiği usul ile görevden alınabilir. Müdürün altı aydan fazla görevi başında buluna-
maması durumunda görevi sona erer. Müdürün geçici olarak görevinden ayrılması halinde ye-
rine müdür yardımcısı, o da bulunmadığı zamanlarda ise Yönetim Kurulu üyelerinin en kıdemli
olanından başlamak üzere birisi vekalet eder. Müdürün ders yükü bulunmaz, müdür yardımcı-
larının üç saat ders yükü vardır.

Müdürün görevleri
MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:
a) Yönetim Kurulunun hazırladığı çalışma programını ve aldığı kararları uygulamak.
b) Merkez birimlerini Merkezin amaçları doğrultusunda yönetmek.
c) Merkezin faaliyet alanında çalışmalar yapmak, fakülteler, enstitüler, meslek yüksek-

okulları, Sürekli Eğitim Merkezi, Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı, uygulama ve araştırma mer-
kezleri ve Rektörlüğe bağlı bölümlerde uygulanan Merkez programları ve faaliyetlerine ilişkin
eşgüdümü sağlamak.

ç) Her yılsonunda hazırlayacağı faaliyet raporunu ve bir sonraki yıla ait çalışma prog-
ramını Yönetim Kurulu onayından sonra Rektöre sunmak.

d) Her yılsonunda Merkezin çalışmaları hakkında Rektörlüğe rapor vermek.
Müdür yardımcıları
MADDE 10 – (1) Müdür, çalışmalarında kendisine yardımcı olmak üzere Yönetim Ku-

rulu Üyelerinden üç kişiyi müdür yardımcısı olarak görevlendirmek üzere Rektörün onayına
sunar. Müdürün görevi sona erdiğinde müdür yardımcılarının görevi de sona erer. Müdür, yok-
luğunda yardımcılarından birini vekil tayin eder.

Yönetim Kurulu
MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulu; Müdür ve müdür yardımcıları dahil yedi kişiden

oluşur. Diğer üyeler; öğretim elemanları arasından Rektör tarafından üç yıl süre ile görevlen-
dirilir. Görev süresi biten üyeler tekrar görevlendirilebilir. Üyeliğin herhangi bir nedenle bo-
şalması halinde kalan süreyi tamamlamak üzere yeni üye görevlendirilebilir. Müdür, Yönetim
Kurulunun başkanıdır. Yönetim Kurulu, Müdürün daveti üzerine en az üç ayda bir kez olağan
olarak salt çoğunlukla toplanır ve kararlar oy çokluğu ile alınır.
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Yönetim Kurulunun görevleri
MADDE 12 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:
a) Merkezin yönetimi ile ilgili kararlar almak.
b) Rektörlüğe sunulacak faaliyet raporunu görüşmek.
c) Merkeze gelen iş ve proje tekliflerini değerlendirip, önerilerde bulunmak.
ç) Merkez için gerek duyulan çalışma grupları ve komisyonları kurmak.
d) Araştırıcı ve uygulayıcı elemanların, uzaktan eğitim ile ilgili araştırma, yayın ve bi-

limsel toplantılara katılmak için yapacakları mali destek isteklerini değerlendirmek.
Merkezin birimleri
MADDE 13 – (1) Merkezin çalışma konularıyla ilgili eğitimin verimliliğini ve etkin-

liğini artırmak üzere sürekli veya geçici birimler oluşturulabilir. Birimler, Merkez adına bir
bölüm başkanı veya bir Yönetim Kurulu üyesi sorumluluğunda çalışmaları planlamak, koordine
etmek ve yürütmek üzere, Üniversite birimlerindeki ilgili personelden oluşur. Hangi bölümlerde
ve programlarda eğitim verileceği fakülte dekanlığı, enstitü ve meslek yüksekokulu müdür-
lüklerinin teklifi ve Rektörün onayıyla kurulur. Birimler, ilgili başkan veya Müdürün görev-
lendireceği kişi başkanlığında toplanır ve yapılan çalışmalarla ilgili olarak Müdüre önerilerde
bulunur. Bu birimlerde yer alan elemanlar, Yönetim Kurulunca öngörülen süreler için görev-
lendirilirler. Müdür, birimlerin faaliyetlerini izler ve denetler. Süresi dolan birim elemanları
Yönetim Kurulunca yeniden görevlendirilebilir.

Demirbaş, alet, ekipman
MADDE 14 – (1) Merkez tarafından desteklenen araştırma ve geliştirme faaliyetleri

kapsamında alınan her türlü alet, ekipman ve demirbaşlar Merkezin kullanımına tahsis edilir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Personel ihtiyacı
MADDE 15 – (1) Merkezin akademik, idari ve teknik personel ihtiyacı 2547 sayılı

Yükseköğretim Kanununun 13 üncü maddesi uyarınca Rektör tarafından görevlendirilecek
personel tarafından karşılanır.

Eğitim ücreti
MADDE 16 – (1) Merkezin ulusal ve uluslararası kurum, kuruluş ve kişilere düzenle-

miş olduğu, kurslar, seminerler, konferanslar, dersler ve benzeri faaliyetler için uygulanacak
uzaktan eğitim ücretleri Müdürün önerisiyle Yönetim Kurulu tarafından belirlenir. Üniversite-
lerarası uzaktan yükseköğretim öğrencileri ile Üniversitenin kendi bünyesinde yükseköğretim
diploma programlarına kayıtlı öğrenciler hakkında ise ilgili mevzuat hükümleri ile Yükseköğ-
retim Kurulu kararları uygulanır.

Harcama yetkilisi
MADDE 17 – (1) Merkezin harcama yetkilisi Rektördür. Rektör bu yetkisini kısmen

veya tamamen Müdüre devredebilir.
Hüküm bulunmayan haller
MADDE 18 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, ilgili diğer mevzuat

hükümleri ile Senato ve Yönetim Kurulu kararları uygulanır.
Yürürlük
MADDE 19 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 20 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Mardin Artuklu Üniversitesi Rektörü

yürütür.
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ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI 

4458 SAYILI GÜMRÜK KANUNU UYARINCA TASFİYELİK HALE GELEN 

ARAÇ/EŞYA SATILACAKTIR 

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Orta Akdeniz Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü 

Mersin Tasfiye İşletme Müdürlüğünden:  

1 - Satışa esas bedeli en az 1.125,00 TL ile en çok 67.708,87 TL arasında değişen; 

05/06/2013 günü saat 16.00'ya kadar yatırılması gereken güvence tutarı da en az 112,50 TL, en 

çok 6.770,89 TL arasında olan, cinsi, miktarı, bulunduğu yeri, özellikleri, satışa esas bedeli ve 

güvence tutarı ayrı ayrı şartname eki listede gösterilen Minibüs, B.Oto, Hurda Araç vb. cinsi  

21 adet araç; açık artırma suretiyle, Mersin-Adana Karayolu üzeri 7. Km. Yenice Mevkii 

Tarsus/MERSİN adresindeki ihale salonunda 06/06/2013 tarihinde saat 09.30'da satışa 

sunulacaktır. Satışa sunulan eşya/araç ve söz konusu ihale hakkında ayrıntılı bilgiye 

www.gumrukticaret.gov.tr ve www.tasis.gov.tr internet adreslerimiz ile (0) (324) (651 28 66) 

numaralı telefondan ulaşılabilir. 

2 - Kimliklerini belirlemeye yarayan belge, gerçek kişilerin T.C. kimlik numarası ve 

ikametgâh beyanı, tüzel kişilerin vergi kimlik numarası ve işyeri merkezi beyanı, güvencenin 

yatırıldığına ilişkin belge, vekil olarak katılanlar için vekâletname aslı veya noter onaylı örneği, 

tüzel kişiler adına katılacaklardan, yetki belgesinin aslı veya noter onaylı örneğinin veya 

vekaletname kartının satış günü ihale salonunda ibraz edilmesi gerekir. 

3 - Bu ilanda bulunmayan hususlarda şartname ve eki listelerde belirtilen hükümler 

geçerlidir. Açık Artırma Yöntemiyle Eşya Satış Şartnamesi ve ekleri 10,00 TL. bedel karşılığı 

Mersin Tasfiye İşletme Müdürlüğü ile Bölge Müdürlüğünden alınabilir. 

İlan olunur. 4628/1-1 

—— • —— 
TIBBİ KÖTÜ KULLANMAYA İLİŞKİN ZORUNLU MALİ SORUMLULUK  

SİGORTASI HİZMETİ SATIN ALINACAKTIR 

Türk Kızılayı Genel Müdürlüğünden: 

1 - Türk Kızılayı Tıp Merkezleri ve Hastanelerinde görev yapan doktorlar için bir yıl 

süreyle tıbbi kötü kullanmaya ilişkin zorunlu mali sorumluluk sigortası hizmeti kapalı zarf ile 

teklif alınmak suretiyle satın alınacaktır. 

2 - Firmalar,  2.500,00 TL (İkibinbüşyüz Türk Lirası) geçici teminatı, teklifleri ile birlikte 

vereceklerdir. 

3 - İhaleye ait şartnameler “Ataç 1 Sok. No: 32 Yenişehir/Ankara” adresindeki Genel 

Müdürlüğümüzden ve “Balabanağa Mahallesi Büyük Reşit Paşa Caddesi No: 18 Fatih/İSTANBUL”  

adresindeki İstanbul Müdürlüğümüzden 100,00 TL karşılığında temin edilebilecektir. 

İdari şartnameye www.kizilay.org.tr adresinden ulaşılabilecektir. 

4 - Firmaların ihale zarflarını en geç 17 HAZİRAN 2013 günü saat 10:00’a kadar Genel 

Müdürlüğümüz İdari İşler Evrak Birimine vermiş/göndermiş olmaları gerekmektedir. 

5 - 2 Nolu “Teklif ve Teminat Mektubu” zarfı 18 HAZİRAN 2013 günü saat 14:30’da 

Genel Müdürlüğümüz Toplantı Salonunda açılacaktır. 

6 - Postada meydana gelecek gecikmeler dikkate alınmaz. 

7 - Telgraf, mail ve faksla yapılacak müracaatlar dikkate alınmayacaktır. 

8 - Kurumumuz Kamu İhale Kanunlarına tabi değildir. 4623/1-1 
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MÜZE VE BASKILI REKLAM MALZEMESİ PROJELENDİRMESİ VE  

KONSEPTİ YAPTIRILACAKTIR 

Ankara Halk Ekmek ve Un Fabrikası A.Ş. Genel Müdürlüğünden: 

1 - Fabrikamız Büyük Ankara Festivali çerçevesinde Müze ve Baskılı Reklam Malzemesi 

Projelendirmesi ve Konsepti Yaptırılması, teklif alma yoluyla alınacaktır.  

2 - Yaptırılması istenen işler için, şartname ücretsiz fabrikamız Muhasebe ve Ticaret 

Müdürlüğü satın alma şefliğinden temin edilebilir.  

3 - Teklifler en geç 05.06.2013 Çarşamba günü mesai bitimine kadar Fabrikamız 

Muhasebe ve Ticaret Müdürlüğüne verilmiş olması gerekmektedir. 

4 - Postadaki gecikmeler dikkate alınmaz. 

ADRES: ANKARA HALK EKMEK VE UN FABRİKASI A.Ş. 

 Anadolu Bulvarı No: 13 Macunköy - Yenimahalle/ANKARA 

 Tel : 397 33 65 – 66 Faks : 397 33 71 – 74 4610/1-1 

————— 
FESTİVAL ALANI ANA ÜNİTE TASARIMI VE KONSEPTİ YAPTIRILACAKTIR 

1 - Fabrikamız Büyük Ankara Festivali çerçevesinde Festival Alanı Ana Ünite Tasarımı 

ve Konsepti Yaptırılması, teklif alma yoluyla alınacaktır.  

2 - Yaptırılması istenen işler için, şartname ücretsiz fabrikamız Muhasebe ve Ticaret 

Müdürlüğü satın alma şefliğinden temin edilebilir.  

3 - Teklifler en geç 05.06.2013 Çarşamba günü mesai bitimine kadar Fabrikamız 

Muhasebe ve Ticaret Müdürlüğüne verilmiş olması gerekmektedir. 

4 - Postadaki gecikmeler dikkate alınmaz. 

ADRES: ANKARA HALK EKMEK VE UN FABRİKASI A.Ş. 

 Anadolu Bulvarı No: 13 Macunköy - Yenimahalle/ANKARA 

 Tel : 397 33 65 – 66 Faks : 397 33 71 – 74 4609/1-1 

—— • —— 
MAKİNELİ RAY ALIN KAYNAĞI VE ALÜMİNO TERMİT KAYNAĞI YAPTIRILMASI 

İÇİN HİZMET SATIN ALINACAKTIR 

TCDD İşletmesi Sivas 4. Bölge Müdürlüğünden: 

İhale Kayıt No : 2013/65252 

1 - İdarenin: 

a) Adresi : TCDD İşletmesi Sivas 4. Bölge Müdürlüğü  

b) Telefon ve Faks Numarası : 0 346 2217000-4018 0 346 2237677 

c) Elektronik Posta Adresi : 4bolgeihalekomisyonu@tcdd.gov.tr 

2 - İhale konusu hizmetin adı : TCDD 4. Bölge Yol Müdürlüğü mıntıkası Erzincan-

Erzurum istasyonları arasında 1620 adet Makineli Ray 

Alın Kaynağı ve 880 adet Alümino termit kaynağı 

yaptırılması hizmet satın alınması işi. 

3 - Yukarıda belirtilen hizmet alımlarımız Yerli İsteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık 

İhale Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale 

dokümanında belirtilmiştir.  

4 - Tekliflerin TCDD İşletmesi Sivas 4. Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım Komisyonu 

Başkanlığına 19/06/2013 günü Saat 14:00 kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır. 

5 - İhale dokümanı TCDD Sivas 4. Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alımı İhale 

Komisyonu bürosunda görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın 

almaları zorunlu olup TCDD Sivas 4. Bölge Müdürlüğü veznesinden KDV Dahil 100,00 TL. 

bedelle temin edilebilir. 

6 - Teklif edilen bedelin en az %3’ü oranında geçici teminat verilecektir.  

7 - Bu ihale, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı yasalara 

tabi değildir. 4573/1-1 
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5607 SAYILI KAÇAKÇILIKLA MÜCADELE KANUNU KAPSAMINDA 

TASFİYELİK HALE GELEN ARAÇ SATILACAKTIR 

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İstanbul Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü 

Bakırköy İşletme Müdürlüğünden:  

1 - Satışa esas bedeli en az 1.700,00 TL. ile en çok 142.924,62 TL. arasında değişen; 

06/06/2013 günü saat 16.00’ya kadar yatırılması gereken güvence tutarı da en az 170,00 TL., en 

çok 14.293,00 TL. arasında olan, cinsi, miktarı, bulunduğu yeri, özellikleri, satışa esas bedeli ve 

güvence tutarı ayrı ayrı şartname eki listede gösterilen binek oto, arazi taşıtı, kamyon, kamyonet, 

kapalı kasa kamyonet, tanker, tır çekici, kapalı dorse, dorse motorsiklet ve tankerden oluşan 17 adet 

araç; açık artırma suretiyle, Yeşilköy Mah. Yeni Havaalanı Yolu No: 1 Bakırköy/İSTANBUL 

adresindeki ihale salonunda 07/06/2013 tarihinde saat 09.30'da satışa sunulacaktır. Satışa sunulan 

eşya/araç ve söz konusu ihale hakkında ayrıntılı bilgiye www.gumrukticaret.gov.tr ve 

www.tasis.gov.tr internet adreslerimiz ile (0) (212) (465 80 20) numaralı telefondan ulaşılabilir. 

2 - Kimliklerini belirlemeye yarayan belge, gerçek kişilerin T.C. kimlik numarası ve 

ikametgâh beyanı, tüzel kişilerin vergi kimlik numarası ve işyeri merkezi beyanı, güvencenin 

yatırıldığına ilişkin belge, vekil olarak katılanlar için vekâletname aslı veya noter onaylı örneği, 

tüzel kişiler adına katılacaklardan, yetki belgesinin aslı veya noter onaylı örneğinin veya 

vekaletname kartının satış günü ihale salonunda ibraz edilmesi gerekir. 

3 - Bu ilanda bulunmayan hususlarda şartname ve eki listelerde belirtilen hükümler 

geçerlidir. Açık Artırma Yöntemiyle Eşya Satış Şartnamesi ve ekleri (KDV dahil) 10,00 TL. 

bedel karşılığı Bakırköy Tasfiye İşletme Müdürlüğü ile Bölge Müdürlüğünden alınabilir. 

İlan olunur. 4529/1-1 

—— • —— 
TCDD 3. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ İHTİYACI OLAN 18.000 M

3
 VOLKANİK KÖKENLİ 

KONKASÖR BALASTIN ÜRETİLEREK, TORBALI VE KUŞÇU BURUN  

İSTASYONU’NDA BULUNAN FİGÜRE SAHALARINDA  

TESLİM ALINMASI 

TCDD İşletmesi İzmir 3. Bölge Müdürlüğünden: 

İhale Kayıt No : 2013/64612 

1 - İdarenin: 

a) Adresi : TCDD İşletmesi 3. Bölge Müdürlüğü Atatürk 

Caddesi No: 121/A 35220 Alsancak/İzmir 

b) Telefon ve Faks Numarası : 0 232 464 31 31 /4108 -- 0 232 464 77 98 

c) Elektronik Posta Adresi : 3bolgeihalekomisyonu@tcdd.gov.tr 

Şartnamenin Görülebileceği İnternet Adresi : www.tcdd.gov.tr. 

  www.malzeme.tcdd.gov.tr 

2 - İhale konusu malın adı ve miktarı: TCDD 3. Bölge Müdürlüğü İhtiyacı Olan 18.000 

M3 Volkanik Kökenli Konkasör Balastın Üretilerek, Torbalı ve Kuşçu burun İstasyonu’nda 

Bulunan Figüre Sahalarında Teslim Alınması 

3 - Yukarıda belirtilen alımımız YERLİ İSTEKLİLERDEN teklif alınmak suretiyle Açık 

İhale Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale 

dokümanında belirtilmiştir. 

4 - Tekliflerin TCDD İşletmesi 3. Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım Komisyonu 

Başkanlığına 20/06/2013 Tarihi Perşembe Günü Saat 15.00’de kadar verilmiş veya gelmiş olması 

şarttır. 

5 - İhale dokümanı TCDD İşletmesi 3. Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım İhale 

Komisyonu bürosunda görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları 

zorunlu olup TCDD İşletmesi 3. Bölge Müdürlüğü veznesinden (KDV Dahil) 500,00.- TL bedelle 

temin edilebilir. 

6 - Teklif edilen bedelin en az %3’ü oranında geçici teminat verilecektir. 

7 - Bu ihale, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı yasalara 

tabi değildir. 4462/1-1 
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SAKARYA İLİ ADAPAZARI İLÇESİ SEMERCİLER MAHALLESİ SINIRLARI İÇERİSİNDE 

BULUNAN 1 ADET TAŞINMAZ İHALE YÖNTEMİYLE SATILACAKTIR 

TCDD Genel Müdürlüğü 1. Bölge Müdürlüğünden: 

1 - Mülkiyeti, TCDD Genel Müdürlüğüne ait Sakarya İli, Adapazarı İlçesi, Semerciler 

mahallesi sınırları içerisinde bulunan 3316.96 m2 miktarlı 208 ada 12 nolu parsel satılacaktır. 

Satış İhalesi, kapalı zarfla teklif almak ve görüşmeler yapmak suretiyle 12.06.2013 Çarşamba 

günü saat 14.00 de TCDD 1. Bölge Müdürlüğü binası asma katında bulunan toplantı salonunda, 

“Pazarlık Usulü” ile yapılacaktır. İhale Komisyonu’nca gerek görülmesi halinde, ihale, pazarlık 

görüşmesine devam edilen teklif sahiplerinin katılımı ile açık artırma suretiyle 

sonuçlandırılabilecektir. 

2 - İhale konusu 208 ada 9 nolu parselin geçici teminat miktarı 180.000,00 

(Yüzseksenbin) TL olarak belirlenmiştir. 

3 - Teklifler, İhalenin yapılacağı 12/06/2012 Çarşamba günü saat 12.00’a kadar TCDD   

1. Bölge Müdürlüğü Emlak ve İnşaat Müdürlüğüne elden teslim edilecektir. Belirtilen tarih ve 

saatten sonra verilecek teklifler değerlendirilmeyecektir. 

4 - TCDD Genel Müdürlüğü ihale işlemlerini 4046 sayılı Kanun çerçevesinde 

yürütmektedir. Özelleştirme işlemleri 2886 sayılı İhale Kanunu ile 4734 sayılı Kamu İhale 

Kanunu’na tabi olmayıp, TCDD, ihaleyi yapıp yapmamakta, dilediğine yapmakta, teklif verme 

süresini belirli bir tarihe kadar veya bilahare belirlenecek bir tarihe kadar uzatmakta serbesttir. 

5 - İhale dökümanları, TCDD 1. Bölge Müdürlüğü veznesine veya Türkiye Vakıflar 

Bankası Kadıköy Finansmarket şubesinde bulunan TR 08 0001 5001 5800 7293 4446 39 nolu 

iban numaralı hesabına 500,00 (Beş yüz) TL. yatırılarak, üstünde teklif sahibinin adı veya 

ünvanının da açıkça belirtildiği dekont karşılığında, TCDD 1. Bölge Müdürlüğü Emlak ve İnşaat 

Müdürlüğünden temin edilebilir. 4432/1-1 

————— 
KOCAELİ İLİ DARICA İLÇESİ İSTASYON MAHALLESİ SINIRLARI İÇERİSİNDE 

BULUNAN 1 ADET TAŞINMAZ İHALE YÖNTEMİYLE SATILACAKTIR 

1 - Mülkiyeti, TCDD Genel Müdürlüğüne ait Kocaeli İli, Darıca İlçesi, İstasyon Mahallesi 

sınırları içerisinde bulunan 446. m2 miktarlı 677 ada 2 nolu parsel satılacaktır. Satış İhalesi, kapalı 

zarfla teklif almak ve görüşmeler yapmak suretiyle 12.06.2013 Çarşamba günü saat 14.30 da 

TCDD 1. Bölge Müdürlüğü binası asma katında bulunan toplantı salonunda, “Pazarlık Usulü” ile 

yapılacaktır. İhale Komisyonu’nca gerek görülmesi halinde, ihale, pazarlık görüşmesine devam 

edilen teklif sahiplerinin katılımı ile açık artırma suretiyle sonuçlandırılabilecektir. 

2 - İhale konusu 677 ada 2 nolu parselin geçici teminat miktarı 15.000,00 (Onbeşbin) TL 

olarak belirlenmiştir. 

3 - Teklifler, İhalenin yapılacağı 12/06/2013 Çarşamba günü saat 12.00’a kadar TCDD   

1. Bölge Müdürlüğü Emlak ve İnşaat Müdürlüğüne elden teslim edilecektir. Belirtilen tarih ve 

saatten sonra verilecek teklifler değerlendirilmeyecektir. 

4 - TCDD Genel Müdürlüğü ihale işlemlerini 4046 sayılı Kanun çerçevesinde 

yürütmektedir. Özelleştirme işlemleri 2886 sayılı İhale Kanunu ile 4734 sayılı Kamu İhale 

Kanunu’na tabi olmayıp, TCDD, ihaleyi yapıp yapmamakta, dilediğine yapmakta, teklif verme 

süresini belirli bir tarihe kadar veya bilahare belirlenecek bir tarihe kadar uzatmakta serbesttir. 

5 - İhale dökümanları, TCDD 1. Bölge Müdürlüğü veznesine veya Türkiye Vakıflar 

Bankası Kadıköy Finansmarket şubesinde bulunan TR 08 0001 5001 5800 7293 4446 39 nolu 

iban numaralı hesabına 500,00 (Beş yüz) TL. yatırılarak, üstünde teklif sahibinin adı veya 

ünvanının da açıkça belirtildiği dekont karşılığında, TCDD 1. Bölge Müdürlüğü Emlak ve İnşaat 

Müdürlüğünden temin edilebilir. 4433/1-1 
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TEKİRDAĞ İLİ MURATLI İLÇESİ BALABANLI KÖYÜ SINIRLARI İÇERİSİNDE 

BULUNAN 1 ADET TAŞINMAZ İHALE YÖNTEMİYLE SATILACAKTIR 

TCDD Genel Müdürlüğü 1. Bölge Müdürlüğünden: 

1 - Mülkiyeti, TCDD Genel Müdürlüğüne ait Tekirdağ İli, Muratlı İlçesi, Balabanlı Köyü 

sınırları içerisinde bulunan 144.000. m2 miktarlı 2 Pafta 606 nolu parsel satılacaktır. Satış İhalesi, 

kapalı zarfla teklif almak ve görüşmeler yapmak suretiyle 12.06.2013 Çarşamba günü saat 15:00 

da TCDD 1. Bölge Müdürlüğü binası asma katında bulunan toplantı salonunda, “Pazarlık Usulü” 

ile yapılacaktır. İhale Komisyonu’nca gerek görülmesi halinde, ihale, pazarlık görüşmesine 

devam edilen teklif sahiplerinin katılımı ile açık artırma suretiyle sonuçlandırılabilecektir. 

2 - İhale konusu 2 Pafta 606 nolu parselin geçici teminat miktarı 30.000,00 (Otuzbin) TL 

olarak belirlenmiştir.  

3 - Teklifler, İhalenin yapılacağı 12/06/2013 Çarşamba günü saat 12.00’a kadar TCDD   

1. Bölge Müdürlüğü Emlak ve İnşaat Müdürlüğüne elden teslim edilecektir. Belirtilen tarih ve 

saatten sonra verilecek teklifler değerlendirilmeyecektir. 

4 - TCDD Genel Müdürlüğü ihale işlemlerini 4046 sayılı Kanun çerçevesinde 

yürütmektedir. Özelleştirme işlemleri 2886 sayılı İhale Kanunu ile 4734 sayılı Kamu İhale 

Kanunu’na tabi olmayıp, TCDD, ihaleyi yapıp yapmamakta, dilediğine yapmakta, teklif verme 

süresini belirli bir tarihe kadar veya bilahare belirlenecek bir tarihe kadar uzatmakta serbesttir. 

5 - İhale dökümanları, TCDD 1. Bölge Müdürlüğü veznesine veya Türkiye Vakıflar 

Bankası Kadıköy Finansmarket şubesinde bulunan TR 08 0001 5001 5800 7293 4446 39 nolu 

iban numaralı hesabına 500,00 (Beş yüz) TL. yatırılarak, üstünde teklif sahibinin adı veya 

ünvanının da açıkça belirtildiği dekont karşılığında, TCDD 1. Bölge Müdürlüğü Emlak ve İnşaat 

Müdürlüğünden temin edilebilir. 4434/1-1 

————— 
İSTANBUL İLİ BAŞAKŞEHİR İLÇESİ HOŞDERE MAHALLESİ SINIRLARI İÇERİSİNDE 

BULUNAN 1 ADET TAŞINMAZ İHALE YÖNTEMİYLE SATILACAKTIR 

1 - Mülkiyeti, TCDD Genel Müdürlüğüne ait (350648/370743 oranında hissesi TCDD ye 

ait 24.545,36.m2 ) İstanbul İli, Başakşehir İlçesi, Hoşdere mahallesi sınırları içerisinde bulunan 

25.952,01. m2 miktarlı ve 617 ada 3 nolu parseldeki TCDD hisse payı satılacaktır. Satış İhalesi, 

kapalı zarfla teklif almak ve görüşmeler yapmak suretiyle 12.06.2013 Çarşamba günü saat 15.30 

da TCDD 1. Bölge Müdürlüğü binası asma katında bulunan toplantı salonunda, “Pazarlık Usulü” 

ile yapılacaktır. İhale Komisyonu’nca gerek görülmesi halinde, ihale, pazarlık görüşmesine 

devam edilen teklif sahiplerinin katılımı ile açık artırma suretiyle sonuçlandırılabilecektir. 

2 - İhale konusu 617 ada 3 nolu parseldeki TCDD hisse payının geçici teminat miktarı 

750.000,00 (Yediyüzellibin) TL olarak belirlenmiştir.  

3 - Teklifler, İhalenin yapılacağı 12/06/2013 Çarşamba günü saat 12.00’a kadar TCDD   

1. Bölge Müdürlüğü Emlak ve İnşaat Müdürlüğüne elden teslim edilecektir. Belirtilen tarih ve 

saatten sonra verilecek teklifler değerlendirilmeyecektir. 

4 - TCDD Genel Müdürlüğü ihale işlemlerini 4046 sayılı Kanun çerçevesinde 

yürütmektedir. Özelleştirme işlemleri 2886 sayılı İhale Kanunu ile 4734 sayılı Kamu İhale 

Kanunu’na tabi olmayıp, TCDD, ihaleyi yapıp yapmamakta, dilediğine yapmakta, teklif verme 

süresini belirli bir tarihe kadar veya bilahare belirlenecek bir tarihe kadar uzatmakta serbesttir. 

5 - İhale dökümanları, TCDD 1. Bölge Müdürlüğü veznesine veya Türkiye Vakıflar 

Bankası Kadıköy Finansmarket şubesinde bulunan TR 08 0001 5001 5800 7293 4446 39 nolu 

iban numaralı hesabına 500,00 (Beş yüz) TL. yatırılarak, üstünde teklif sahibinin adı veya 

ünvanının da açıkça belirtildiği dekont karşılığında, TCDD 1. Bölge Müdürlüğü Emlak ve İnşaat 

Müdürlüğünden temin edilebilir. 4435/1-1 
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KONUT VE SPOR MERKEZİ YAPILMAK ÜZERE KAT KARŞILIĞI  

İNŞAAT YAPTIRILACAKTIR 

Develi Belediye Başkanlığından: 

1 - İdareye Ait Bilgiler: Develi Belediye Başkanlığı Destek Hizmetleri Müdürlüğü-İbrahimağa 

Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi No: 28, DEVELİ/KAYSERİ Telefon ve faks: 352 621 6041 -  

352 621 2474 E-Posta:info@develi.bel.tr 

2 - İhale Konusu İşe Ait Bilgiler: Mülkiyeti Develi Belediyesine ait, Develi İbrahimağa 

Mahallesi 599 ada- 3, 4 ve 14 nolu parseller üzerine imar planlarındaki şartlara ve deprem 

yönetmeliğine uygun, şehrin ekonomik ve sosyal durumuna katkı sağlayacak, spor merkezi ve 

konut yapılmak üzere; 3647,88 m2 lik arsa üzerine toplam 9240 m2 inşaat alanından oluşacak 

şekilde "Kat Karşılığı İnşaat Yaptırılması" işi, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 35 - (a) 

maddesi gereği Kapalı Teklif (artırma) Usulü ile ihale edilecektir.  

3 - Projeye Göre Katların Paylaşımı Belediyenin alacağı bağımsız bölümler: Spor 

merkezinin tamamı  

Yüklenicinin alacağı bağımsız bölümler: Konutların tamamı 

4 - Tahmini Bedel: İşin tahmin edilen inşaat maliyet bedeli 5.174.400,00 TL 

(Beşmilyonyüzyetmişdörtbindörtyüz Türk Lirası) dır  

5 - Geçici Teminat (%3): Tahmin edilen bedelin %3'ü olan 155.232,00 TL 

(Yüzellibeşbinikiyüzotuziki Türk Lirası) dır.  

6 - İhale Tarih, Saat ve Yeri: 20/06/2013 Saat 14.00 Belediye Encümen (Toplantı) Salonu 

7 - Şartname bedeli:200,00 TL (İkiyüzTürk Lirası) İstekliler, İhale ile ilgili şartname ve 

eklerini mesai saatleri dâhilinde Destek Hiz. Müdürlüğü'nde ücretsiz olarak görebilirler. Ancak 

ihaleye katılmak isteyenlerin 200,00 TL karşılığında dosya satın almaları şarttır. 

8 - TEMİNATA İLİŞKİN ESASLAR- İşin tahmin edilen inşaat maliyet bedeli 

5.174.400,00 TL olup buna göre; 

Geçici Teminat: Tahmin edilen inşaat bedelin%3'ü olan 155.232,00 TL 

(Yüzellibeşbinikiyüzotuziki Türk Lirası) dır. İhaleye katılmak isteyenler, belirtilen miktardaki 

geçici teminatlarını ihale günü en geç saat: 14.00'a kadar, Belediyemiz Veznelerine yatırmaları 

veya bankalardan birinden bu bedel kadar teminat mektubu getirmeleri şarttır. İhale günü 

saat:14.00'dan sonra teminat kabul edilmez. Teminat ve ihale dosya bedeli yatırmayanlar ihaleye 

iştirak edemezler. Teminat kesin ve süresiz olmak zorundadır. 

9 - İHALEYE GİREBİLME ŞARTLARI: İhaleye katılacak kişi veya kişilerin aşağıdaki 

niteliklere sahip olması, belgeleri vermesi ve geçici teminatı yatırması gerekir. 

A) Gerçek kişiler için ikametgah belgesi 

B) Tebligat için Türkiye'de adres gösterilmesi, 

C) İhalenin yapıldığı yıla ait Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da Esnaf Odası Belgesi 

Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan gerçek ve tüzel kişilerin her birine 

ait ilgili oda kayıt belgesi  

D) Noter tasdikli imza sirküleri. Ortak girişim olması halinde, ortak girişimi oluşturan 

gerçek veya tüzel kişilerin her birine ait imza sirküleri. İstekliler adına vekâleten ihaleye katılma 

söz konusu ise, istekli adına teklifte bulunacak kimselere ait noter tasdikli vekaletnameleri ve 

noter tasdikli imza sirküleri, 
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E) İsteklilerin ortak girişim olması halinde, noter tasdikli ortak girişim beyannamesi ile 

ortaklarca imzalanmış ortaklık sözleşmesi.  

F) Geçici teminat,  

G) Teklif mektubu, 

H) Teknik Personel Taahhütnamesi: İdari şartnamede belirtilen teknik personeli işin 

başından sonuna kadar iş başında bulundurulacağının taahhüt edilmesi. 

İ) Teklif sahibinin ihale tarihi itibariyle vergi borcu olmadığına dair vergi dairesinden 

alınmış belge. (Sözleşme esnasında sunulacaktır)  

J) Teklif sahibinin ihale tarihi itibariyle SGK prim borcu olmadığına dair belge. 

(Sözleşme esnasında sunulacaktır),  

K) Son 10 (on) yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında teklif edilen bedelin %70 

oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren 

belgeler. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler: B Üst yapı (bina) işlerinden III. Grup: 

bina işleri benzer iş olarak kabul edilecektir. (Ortaklardan birinin iş bitirme belgesi yeterli ise 

diğer ortaklarda iş bitirme belgesi aranmaz) (Benzer işe denk sayılacak bölüm: İnşaat 

Mühendisliği)  

L) İsteklinin 2886 Sayılı Kanuna göre yasaklı olmadığına ilişkin yazılı beyanı  

M) İhale dokümanının satın alındığına dair makbuz, 

10 - İHALEYE KATILAMAYACAK OLANLAR: 2886 sayılı Kanunu'nun 6.maddesinde 

yazılı kimseler ile geçici veya sürekli olarak kamu ihalelerine katılmaktan yasaklanmış olanlar, 

doğrudan veya dolaylı olarak ihalelere katılamazlar. Bu yasağa uymayarak ihaleye katılanlar 

üzerine, ihale yapılmış olsa dahi ihale iptal edilerek geçici teminatı gelir kaydedilir. Sözleşme 

yapılmış olması halinde de sözleşme feshedilerek kesin teminatı gelir kaydedilir.  

11 - TEKLİFLERİN HAZIRLANMASI: 

A) İç Zarf: Kapalı teklif usulünde teklifler yazılı olarak yapılır. Teklif mektubu bir zarfa 

konulup kapatıldıktan sonra, zarfın üzerine isteklinin adı soyadı ve tebligata esas olarak 

göstereceği açık adresi yazılır. Zarfın yapıştırılan yeri istekli tarafından imzalanır.  

B) Dış Zarf: İç zarf, geçici teminata ait alındı veya banka teminat mektubu, 9.maddede 

istenen diğer belgeler ile birlikte ikinci bir zarfa konularak kapatılır. 

12 - TEKLİFLERİN VERİLMESİ: Teklifler ilanda belirtilen saate kadar, sıra numaralı 

alındılar karşılığında komisyon başkanlığına verilir. Alındı numarası zarfın üzerine yazılır. 

Usulüne uygun hazırlanmış teklifler en geç 20/06/2013 Perşembe günü saat:14:00'a kadar sıra 

numaralı alındılar karşılığında Develi Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüğü'ne teslim 

edilecektir. Telgraf veya faksla yapılacak müracaatlar ve postada meydana gelebilecek gecikmeler 

kabul edilmeyecektir. 

13 - UYGUN TEKLİF BEDELİN TESPİTİ: İhale, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 

35- (a) maddesi gereği Kapalı Teklif (artırma) Usulü ile Kat Karşılığı İnşaat ihale edilecektir. 

Uygun bedelin tespitinde en yüksek fiyat esas alınacaktır. İstekliler tarafından projesine uygun 

yapıların yapımı ve spor merkezinin belediyeye ait olmasının yanı sıra, fiyat üzerinden bedel 

teklif edilecektir. Teklifler rakam ve yazı ile yazılacaktır. 

14 - İDARENİN YETKİSİ: İdare ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. (Belediye 

Encümeni 2886 sayılı Kanun'un 29. maddesi gereğince, ihaleyi yapıp yapmamakta ve en uygun 

teklifi tespit etmekte serbesttir.)  

15 - Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremez. 

İhale ile ilgili detaylı bilgiler şartnamede bulunmaktadır.  

İlan olunur. 4570/1-1 
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KURUMSAL LİSANS SATIN ALINACAKTIR 

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden: 

Ofisimizce, Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğü ihtiyacı olan kurumsal lisanslama 

anlaşması alımı işinin kuruluşça istenen teknik şartnamesine ve marka/modeline uygun olarak, 

Ofis’imiz tip ticari şartnamesi ile ihale ek şartlar listesinde belirtilen şartlarla, açık teklif usulü ile 

iç piyasadan satın alınacaktır. 

1 - İHALE EVRAKI BEDELLİDİR.  

a) İstekliler, ihale dokümanlarını Genel Müdürlüğümüz III Nolu Satın Alma Daire 

Başkanlığında ve Ofisimiz internet sitesinde görebilirler. Ancak ihaleye teklif verecek olan 

firmaların, ihale doküman bedelini (130.-TL) Ofis veznelerinden birine veya Ofis banka hesabına 

yatırmaları zorunludur.  

b) Yatırılan paraya ait ödendi belgesinin aslının teklif evrakına eklenerek dış zarfa 

konulması zorunludur. 

2 - Teklif mektupları iç içe konulmuş iki zarf halinde olacaktır. İÇ ZARFTA YALNIZ 

TEKLİF EDİLEN FİYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLİF MEKTUBU, dış zarfta ise iç zarfla 

birlikte teknik şartname ile Ofis Ticari şartnamesi ve ihale ek şartlar listesinin aynen kabul 

edildiğini belirten yazılı taahhütname ve ticari şartnamenin 2. maddesinde yazılı belgeler ile ihale 

ek şartlar listesinde belirtilen belgeler bulunacaktır. 

3 - Teklifler, 06.06.2013 günü, saat 12.00’ ye kadar Genel Müdürlüğümüz, III Nolu Satın 

Alma Daire Başkanlığında bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postada vaki gecikmeler 

dikkate alınmayacaktır. 

4 - Teklif mektuplarının, son teklif verme günü saat 14.00’de evvela dış zarfları açılacak, 

daha sonra teklif mektubu ile birlikte gönderilmesi gerekli olan belgeler incelenecek, bu inceleme 

sonucunda belgeleri istenilen şartlara uygun olduğu tespit edilenlerin ihtiyaç sahibi kuruluşça 

istenen teknik şartnamesine ve markasına uygunluğunun belirlenmesini müteakip, uygun olduğu 

tespit edilen tekliflerin iç zarfları bilahare bildirilecek bir tarihte açılacaktır. Uygun olmayan 

teklifler ise açılmadan teklif sahiplerine iade edilecektir. 

5 - Teklifler, ihaleye esas ticari şartnamenin 7. maddesinde belirtilen şartlarla iç zarfların 

açılmasını müteakip en az 30 gün opsiyonlu olacaktır. 

6 - İhale konusu malzemenin tamamı için teklif verilecek olup, kısmi teklifler 

değerlendirilmeyecektir. 

7 - Teklif edilen bedelin % 3’ünden az olmamak üzere istekliler tarafından belirlenecek 

tutarda son teklif verme tarihinden itibaren en az 6 ay süreli geçici teminat verilecektir. 

8 - Söz konusu ihale, Kamu İhale Kanununun 3. maddesi (g) fıkrası (İstisna) kapsamında 

olup, Ofis, ihale konusu malzemeyi ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte serbesttir. 

 4630/1-1 
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KURUMSAL LİSANS SATIN ALINACAKTIR 

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden: 

Ofisimizce, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı ihtiyacı 

olan Microsoft kurumsal lisanslama anlaşmasının yenilenmesi kapsamında lisans alımı işinin 

kuruluşça istenen teknik şartnamesine ve markasına uygun olarak, Ofis’imiz tip ticari şartnamesi 

ile ihale ek şartlar listesinde belirtilen şartlarla, açık teklif usulü ile iç piyasadan satın alınacaktır. 

1 - İHALE EVRAKI BEDELLİDİR.  

a) İstekliler, ihale dokümanlarını Genel Müdürlüğümüz III Nolu Satın Alma Daire 

Başkanlığında ve Ofisimiz internet sitesinde görebilirler. Ancak ihaleye teklif verecek olan 

firmaların, ihale doküman bedelini (130.-TL) Ofis veznelerinden birine veya Ofis banka hesabına 

yatırmaları zorunludur.  

b) Yatırılan paraya ait ödendi belgesinin aslının teklif evrakına eklenerek dış zarfa 

konulması zorunludur. 

2 - Teklif mektupları iç içe konulmuş iki zarf halinde olacaktır. İÇ ZARFTA YALNIZ 

TEKLİF EDİLEN FİYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLİF MEKTUBU, dış zarfta ise iç zarfla 

birlikte teknik şartname ile Ofis Ticari şartnamesi ve ihale ek şartlar listesinin aynen kabul 

edildiğini belirten yazılı taahhütname ve ticari şartnamenin 2. maddesinde yazılı belgeler ile ihale 

ek şartlar listesinde belirtilen belgeler bulunacaktır. 

3 - Teklifler, 07.06.2013 günü, saat 12.00’ye kadar Genel Müdürlüğümüz, III Nolu Satın 

Alma Daire Başkanlığında bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postada vaki gecikmeler 

dikkate alınmayacaktır. 

4 - Teklif mektuplarının, son teklif verme günü saat 14.00’de evvela dış zarfları açılacak, 

daha sonra teklif mektubu ile birlikte gönderilmesi gerekli olan belgeler incelenecek, bu inceleme 

sonucunda belgeleri istenilen şartlara uygun olduğu tespit edilenlerin ihtiyaç sahibi kuruluşça 

istenen teknik şartnamesine ve markasına uygunluğunun belirlenmesini müteakip, uygun olduğu 

tespit edilen tekliflerin iç zarfları bilahare bildirilecek bir tarihte açılacaktır. Uygun olmayan 

teklifler ise açılmadan teklif sahiplerine iade edilecektir. 

5 - Teklifler, ihaleye esas ticari şartnamenin 7. maddesinde belirtilen şartlarla iç zarfların 

açılmasını müteakip en az 30 gün opsiyonlu olacaktır. 

6 - İhale konusu malzemenin tamamı için teklif verilecek olup, kısmi teklifler 

değerlendirilmeyecektir. 

7 - Teklif edilen bedelin % 3’ünden az olmamak üzere istekliler tarafından belirlenecek 

tutarda son teklif verme tarihinden itibaren en az 6 ay süreli geçici teminat verilecektir. 

8 - Söz konusu ihale, Kamu İhale Kanununun 3.maddesi (g) fıkrası (İstisna) kapsamında 

olup, Ofis, ihale konusu malzemeyi ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte serbesttir. 
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4500 ADET KİŞİSEL BİLGİSAYAR SATIN ALINACAKTIR 

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden: 

Ofisimizce, Jandarma Genel Komutanlığı Jandarma Tedarik Merkezi Komutanlığı 

ihtiyacı, 4500 adet Kişisel Bilgisayar ihtiyaç sahibi kuruluşça hazırlanan teknik şartnamesine, 

idari şartnameye ilave edilecek kodlandırma hükümlerine ve Kuruluşça istenilen DELL, 

LENOVO, HP, CASPER ve EXPER markalarından birine uygun olarak, Ofis'imiz tip ticari 

şartnamesi ile ihale ek şartlar listesinde belirtilen şartlarla, açık teklif usulü ile iç piyasadan satın 

alınacaktır. 

1 - İHALE EVRAKI BEDELLİDİR. 

a) İstekliler, ihale dokümanlarını Genel Müdürlüğümüz III Nolu Satın Alma Daire 

Başkanlığında ve Ofisimiz internet sitesinde görebilirler. Ancak ihaleye teklif verecek olan 

firmaların, ihale doküman bedelini (140.-TL) Ofis veznelerinden birine veya Ofis banka hesabına 

yatırmaları zorunludur. 

b) Yatırılan paraya ait ödendi belgesinin aslı ile bir suretinin teklif evrakına eklenerek dış 

zarfa konulması zorunludur. 

2 - Teklif mektupları iç içe konulmuş iki zarf halinde olacaktır. İÇ ZARFTA YALNIZ 

TEKLİF EDİLEN FİYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLİF MEKTUBU, dış zarfta ise iç zarfla 

birlikte teknik şartnamesi, idari şartnameye ilave edilecek kodlandırma hükümleri, Ofis Ticari 

şartnamesi ve ihale ek şartlar listesinin aynen kabul edildiğini belirten yazılı taahhütname ve ticari 

şartnamenin 2. maddesinde yazılı belgeler ile ihale ek şartlar listesinde belirtilen belgeler 

bulunacaktır. 

3 - Teklifler, 07.06.2013 günü, saat 12.00' ye kadar Genel Müdürlüğümüz, III Nolu Satın 

Alma Daire Başkanlığında bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postada vaki gecikmeler 

dikkate alınmayacaktır. 

4 - Teklif mektuplarının, son teklif verme günü saat 14.00'de evvela dış zarfları açılacak, 

daha sonra teklif mektubu ile birlikte gönderilmesi gerekli olan belgeler incelenecek, bu inceleme 

sonucunda belgeleri istenilen şartlara, ihtiyaç sahibi kuruluşça hazırlanan teknik şartnamesine, 

idari şartnameye ilave edilecek kodlandırma hükümlerine ve Kuruluşça istenilen DELL, 

LENOVO, HP, CASPER ve EXPER markalarından birine uygun olarak uygunluğunun 

belirlenmesini müteakip, uygun olduğu tespit edilen tekliflerin iç zarfları bilahare bildirilecek bir 

tarihte açılacaktır. Uygun olmayan teklifler ise açılmadan teklif sahiplerine iade edilecektir. 

5 - Teklifler, ihaleye esas ticari şartnamenin 7. maddesinde belirtilen şartlarla iç zarfların 

açılmasını müteakip en az 30 gün opsiyonlu olacaktır. 

6 - İhale konusu malzemenin tamamı için teklif verilecek olup, kısmi teklifler 

değerlendirilmeyecektir. 

7 - Teklif edilen bedelin %3'ünden az olmamak üzere istekliler tarafından belirlenecek 

tutarda son teklif verme tarihinden itibaren en az 6 ay süreli verilecektir. 

8 - Söz konusu ihale, Kamu İhale Kanununun 3. maddesi (g) fıkrası (İstisna) kapsamında 

olup, Ofis, ihale konusu malzemeyi ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte serbesttir. 

 4632/1-1 



30 Mayıs 2013 – Sayı : 28662 RESMÎ GAZETE Sayfa : 179 

 

MUHTELİF CİNS VE MİKTAR LİSANS SATIN ALINACAKTIR 

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden: 

Ofisimizce, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı ihtiyacı muhtelif 

cins ve miktar lisans ihtiyaç sahibi kuruluşça hazırlanan teknik şartnamesine ve istenilen 

markalara uygun olarak, Ofis'imiz tip ticari şartnamesi ile ihale ek şartlar listesinde belirtilen 

şartlarla, açık teklif usulü ile iç piyasadan satın alınacaktır. 

1 - İHALE EVRAKI BEDELLİDİR. 

a) İstekliler, ihale dokümanlarını Genel Müdürlüğümüz III Nolu Satın Alma Daire 

Başkanlığında ve Ofisimiz internet sitesinde görebilirler. Ancak ihaleye teklif verecek olan 

firmaların, şartname bedelini (100.-TL) Ofis veznelerinden birine veya Ofis banka hesabına 

yatırmaları zorunludur. 

b) Yatırılan paraya ait ödendi belgesinin aslı ile bir suretinin teklif evrakına eklenerek dış 

zarfa konulması zorunludur. 

2 - Teklif mektupları iç içe konulmuş iki zarf halinde olacaktır. İÇ ZARFTA YALNIZ 

TEKLİF EDİLEN FİYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLİF MEKTUBU, dış zarfta ise iç zarfla 

birlikte teknik şartname ile Ofis Ticari Şartnamesi ve ihale ek şartlar listesinin aynen kabul 

edildiğini belirten yazılı taahhütname ve ticari şartnamenin 2. maddesinde yazılı belgeler ile ihale 

ek şartlar listesinde belirtilen belgeler bulunacaktır. 

3 - Teklifler, 11/06/2013 günü, saat 12.00' ye kadar Genel Müdürlüğümüz, III Nolu Satın 

Alma Daire Başkanlığında bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postada vaki gecikmeler 

dikkate alınmayacaktır. 

4 - Teklif mektuplarının, son teklif verme günü saat 14.00'de evvela dış zarfları açılacak, 

daha sonra teklif mektubu ile birlikte gönderilmesi gerekli olan belgeler incelenecek, bu inceleme 

sonucunda belgeleri istenilen şartlara, ihtiyaç sahibi kuruluşça hazırlanan teknik şartnamesine ve 

istenilen markalara uygunluğunun belirlenmesini müteakip, uygun olduğu tespit edilen tekliflerin 

iç zarfları bilahare bildirilecek bir tarihte açılacaktır. Uygun olmayan teklifler ise açılmadan teklif 

sahiplerine iade edilecektir. 

5 - Teklifler, ihaleye esas ticari şartnamenin 7. maddesinde belirtilen şartlarla iç zarfların 

açılmasını müteakip en az 30 gün opsiyonlu olacaktır. 

6 - İhale konusu malzemenin tamamı için teklif verilecek olup, kısmi teklifler 

değerlendirilmeyecektir. 

7 - Teklif edilen bedelin %3'ünden az olmamak üzere istekliler tarafından belirlenecek 

tutarda son teklif verme tarihinden itibaren en az 6 ay süreli geçici teminat verilecektir. 

8 - Söz konusu ihale, Kamu İhale Kanununun 3. maddesi (g) fıkrası (İstisna) kapsamında 

olup, Ofis, ihale konusu malzemeyi ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte serbesttir. 
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ÇEŞİTLİ İLÂNLAR 

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Petrol İşleri Genel Müdürlüğünden: 

PETROL HAKKINA MÜTEALLİK KARAR 

Karar Tarihi: 24.05.2013  Karar No: 6675 

ŞİRKETİN: 

- TİCARİ UNVANI : Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı 

- MERKEZİ VE  

  TEBLİGAT ADRESİ : Söğütözü Mahallesi 2180. Cad. No: 86  06100, ANKARA  

- MÜRACAAT TARİHİ : 06.02.2013, 20.03.2013 

RUHSATIN: 

- MAHİYETİ : İşletme ruhsat süresinin uzatımı  

- BÖLGESİ  : X no.lu Siirt 

- SAHA İŞARETİ  : TPO/X/F 

- KAPSADIĞI İLLER : Siirt, Batman 

- YÜZÖLÇÜMÜ  : 6756 Hektar 

- HAK SIRA NUMARASI : ARİ/TPO/166-799 

- BAŞLANGIÇ TARİHİ  : 12.05.1966 

- VERİLİŞ TARİHİ  : 07.08.1967 

KARAR: 

Türkiye Petrolleri A. O. yukarıda bölgesi, illeri, yüzölçümü ve hak sıra numarası yazılı 

petrol işletme ruhsatının evvelce uzatılmış süresinin sona ereceği 01.12.2013 tarihinden itibaren 

6326 Sayılı Petrol Kanunu’nun 65/3’üncü maddesine göre on yıl süre ile uzatılması için 

06.02.2013 ve bunu tamamlayan 20.03.2013 tarihli dilekçeleriyle müracaatta bulunmuştur. 

Türkiye Petrolleri A. O.’nın süre uzatılması isteğine ait evraklarının Petrol Kanunu ve 

Tüzüğü hükümlerinin şekli ve esas şartlarına ve işletme ruhsatının da milli menfaatler ile teknik 

ve ekonomik esaslara uygunluğu tespit edildikten sonra, X no.lu Siirt Petrol Bölgesi’nde sahip 

bulunduğu ARİ/TPO/166-799 hak sıra numaralı petrol işletme ruhsatının evvelce uzatılmış 

süresinin sona ereceği 01.12.2013 tarihinden itibaren sahanın üretim ve rezerv durumu dikkate 

alınarak Petrol Kanunu’nun 65/3’ üncü maddesi ve 17.04.2013 tarih ve 2013/4667 sayılı Bakanlar 

Kurulu Kararı gereğince 01.12.2023 tarihine kadar on yıl süre ile uzatılmasına karar verilmiştir. 

 4607/1-1 

————— 
PETROL HAKKINA MÜTEALLİK KARAR 

Karar Tarihi: 24.05.2013  Karar No: 6674 

ŞİRKETİN: 

- TİCARİ UNVANI : Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı 

- MERKEZİ VE  

  TEBLİGAT ADRESİ : Söğütözü Mahallesi 2180. Cad. No:86 06100, ANKARA  

- MÜRACAAT TARİHİ : 06.02.2013, 20.03.2013 

RUHSATIN: 

- MAHİYETİ : İşletme ruhsat süresinin uzatımı  

- BÖLGESİ : X no.lu Siirt 

- SAHA İŞARETİ  : TPO/X/E 

- KAPSADIĞI İLLER : Siirt, Batman 

- YÜZÖLÇÜMÜ  : 6669 Hektar 

- HAK SIRA NUMARASI : ARİ/TPO/166-798 

- BAŞLANGIÇ TARİHİ  : 12.05.1966 

- VERİLİŞ TARİHİ  : 07.08.1967 
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KARAR: 

Türkiye Petrolleri A. O. yukarıda bölgesi, illeri, yüzölçümü ve hak sıra numarası yazılı 

petrol işletme ruhsatının evvelce uzatılmış süresinin sona ereceği 01.12.2013 tarihinden itibaren 

6326 Sayılı Petrol Kanunu’nun 65/3’üncü maddesine göre on yıl süre ile uzatılması için 

06.02.2013 ve bunu tamamlayan 20.03.2013 tarihli dilekçeleriyle müracaatta bulunmuştur. 

Türkiye Petrolleri A. O.’nın süre uzatılması isteğine ait evraklarının Petrol Kanunu ve 

Tüzüğü hükümlerinin şekli ve esas şartlarına ve işletme ruhsatının da milli menfaatler ile teknik 

ve ekonomik esaslara uygunluğu tespit edildikten sonra, X no.lu Siirt Petrol Bölgesi’nde sahip 

bulunduğu ARİ/TPO/166-798 hak sıra numaralı petrol işletme ruhsatının evvelce uzatılmış 

süresinin sona ereceği 01.12.2013 tarihinden itibaren sahanın üretim ve rezerv durumu göz önüne 

alınarak Petrol Kanunu’nun 65/3’ üncü maddesi ve 17.04.2013 tarih ve 2013/4667 sayılı Bakanlar 

Kurulu Kararı gereğince 01.12.2023 tarihine kadar on yıl süre ile uzatılmasına karar verilmiştir. 

 4606/1-1 

————— 
PETROL HAKKINA MÜTEALLİK KARAR 

Karar Tarihi: 24.05.2013 Karar No: 6673 

ŞİRKETİN : 

- TİCARİ UNVANI : Merty Enerji Petrol Arama, Eğitim ve Servis Hizmetleri 

A.Ş. 

- MERKEZİ VE  

  TEBLİGAT ADRESİ : Mustafa Kemal Mahallesi 2139. Sok. No:8 Çankaya/ 

ANKARA  

- MÜRACAAT TARİHİ  : 04.04.2013 

RUHSATIN : 

- MAHİYETİ : Arama ruhsat süresinin uzatımı  

- BÖLGESİ : I No.lu Marmara 

- SAHA İŞARETİ  : MER/I/B 

- KAPSADIĞI İL : İstanbul 

- YÜZÖLÇÜMÜ : 36.429 Hektar 

- HAK SIRA NUMARASI : AR/MER/3853 

- VERİLİŞ TARİHİ : 16.10.2004 

KARAR: 

Merty Enerji Petrol Arama, Eğitim ve Servis Hizmetleri A.Ş. yukarıda bölgesi, saha 

işareti, ili, yüzölçümü ve hak sıra numarası yazılı petrol arama ruhsatının daha önce uzatılmış 

süresinin sona erdiği 16.10.2012 tarihinden itibaren 6326 sayılı Petrol Kanunu’nun 55/4’üncü 

maddesine istinaden 3 yıl süre ile uzatılması için müracaatta bulunmuştur.. 

Merty Enerji Petrol Arama, Eğitim ve Servis Hizmetleri A.Ş.’nin süre uzatılması isteğine 

ait evrakları incelenerek Petrol Kanunu ve Tüzüğü hükümlerine şekli ve esas şartlar bakımından 

uygunluğu tespit edildikten sonra, arayıcıların arama çalışmalarını tamamlamasına imkan vermek 

maksadıyla I No.lu Marmara Petrol Bölgesi’nde sahip bulunduğu AR/MER/3853 hak sıra 

numaralı petrol arama ruhsat sahasında doğalgaz keşfinde bulunulması nedeniyle, ruhsatın daha 

önce uzatılmış süresinin sona erdiği 16.10.2012 tarihinden itibaren 6326 sayılı Petrol Kanunu’nun 

55/4 üncü maddesi gereğince 16.10.2015 tarihine kadar üç yıl süre ile uzatılmasına karar 

verilmiştir. 4605/1-1 
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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Petrol İşleri Genel Müdürlüğünden: 

STC Elektronik, Sağlık Hizmetleri Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.’nin XVIII No.lu Muğla 

Petrol Bölgesi’nde STC/XVIII/A,B,C işaretli sahalarda üç adet petrol arama ruhsatı iktisabı için 

08.04.2013 ve bunu tamamlayan 10.05.2013 tarihli dilekçeleriyle müracaat ettiği Petrol 

Tüzüğünün 27’nci maddesinin (B) fıkrası gereğince ilan olunur. 4604/1-1 

————— 
STC Elektronik, Sağlık Hizmetleri Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.’nin XVI No.lu Antalya 

Petrol Bölgesi’nde STC/XVI/A,B işaretli sahalarda iki adet petrol arama ruhsatı iktisabı için 

08.04.2013 ve bunu tamamlayan 10.05.2013 tarihli dilekçeleriyle müracaat ettiği Petrol 

Tüzüğünün 27’nci maddesinin (B) fıkrası gereğince ilan olunur. 4603/1-1 

————— 
Okyanus Madencilik Sanayi ve Ticaret A.Ş ’nin II No.lu Bolu Petrol Bölgesi’nde 

OKS/II/A işaretli sahada 1 adet petrol arama ruhsatı iktisabı için 03.04.2013 ve bunu tamamlayan 

13.05.2013 tarihli dilekçeleriyle müracaat ettiği Petrol Tüzüğünün 27’nci maddesinin (B) fıkrası 

gereğince ilan olunur. 4602/1-1 

————— 
Okyanus Madencilik Sanayi ve Ticaret A.Ş ’nin III No.lu Ankara Petrol Bölgesi’nde 

OKS/III/A işaretli sahada 1 adet petrol arama ruhsatı iktisabı için 03.04.2013 ve bunu 

tamamlayan 13.05.2013 tarihli dilekçeleriyle müracaat ettiği Petrol Tüzüğünün 27’nci maddesinin 

(B) fıkrası gereğince ilan olunur. 4601/1-1 

—— • —— 

TÜRMOB Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali 

Müşavirler Odaları Birliğinden:  

TÜRMOB DİSİPLİN KURULU KARARLARI 

1 – İstanbul Yeminli Mali Müşavirler Odası üyesi Yeminli Mali Müşavir Tahsin Güven 

Erenel’e “Yeminli Sıfatını Kaldırma” cezası verilmiştir. Cezanın uygulanmasına 29.03.2013 

tarihinde başlamıştır. 

2 – İstanbul Yeminli Mali Müşavirler Odası üyesi Yeminli Mali Müşavir Fikret İnciler’e 

“6 Ay Geçici Olarak Mesleki Faaliyetten Alıkoyma” cezası verilmiştir. Cezanın uygulamasına 

30.03.2013 tarihinde başlanmış olup, ceza 30.09.2013 tarihinde son bulacaktır. 

3 – Bursa Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası üyesi Serbest Mahasebeci Ahmet 

Atlı’ya “Meslekten Çıkarma” cezası verilmiştir. Cezanın uygulanmasına 03.05.2013 tarihinde 

başlamıştır. 4608/1-1 

—— • —— 

İstanbul Valiliği İl Sağlık Müdürlüğünden: 

Dilek Aslan isimli şahsın Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde 

görevli Uz. Dr. Ahmet Faysal Güler Hakkındaki şikayetiyle ilgili olarak yapılan ön inceleme 

neticesinde İstanbul Valiliğince 4483 Sayıl Kanun gereğince verilen 01/02/2013 tarih ve 2013/36 

sayılı “Soruşturma İzni Verilmemesine” dair karar, müşteki Dilek Aslan’a tebligat adresinde 

bulunamamış olduğundan, tebligatı yapılamamış olup, 7201 sayılı Tebligat Kanununun 28.,ve 31. 

Maddeleri gereğince Resmi Gazete’de ilanen tebliğine, Gazetede yayınlandığı tarihten itibaren 15 

gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı ilanen tebliğ olunur. 4567/1-1 
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Anadolu Üniversitesi Rektörlüğünden: 

ÖĞRETİM ÜYESİ ALINACAKTIR 

Üniversitemize bağlı birimlerin aşağıda belirtilen boş kadrolarına kanuni şartları taşıyan 

öğretim üyeleri (Profesör ve Doçent) alınacaktır. 

Başvuru İçin Gerekli Belgeler: 

Anadolu Üniversitesi’nde Öğretim Üyeliği Kadrolarına Başvurma İle İlgili Değerlendirme 

Ölçütleri’ni ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesi hükümlerini taşıyan 

profesör ve doçent adaylarının dilekçelerine (Profesör kadrosuna başvuranlar başlıca araştırma 

eserini dilekçelerinde belirteceklerdir.) 2 fotoğraf, öğrenim belgesi, askerlik durumlarını gösteren 

belge, özgeçmişlerini, profesör adaylarının Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma 

Yönetmeliğinin 17. maddesinde yazılı bilgi ve belgeleri kapsayan 6 adet dosyayı, doçent 

adaylarının Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin 14. maddesinde yazılı 

bilgi ve belgeleri kapsayan 4 adet dosyayı da ekleyerek, ilanın yayımlandığı tarihi izleyen 15 gün 

içinde “Anadolu Üniversitesi Personel Dairesi Başkanlığı-Eskişehir” adresine vermeleri 

gerekmektedir. Eğitim dili %100 İngilizce olan bölümlerde “Yükseköğretim Kurumlarında 

Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin 

Yönetmelik”in 7/3 maddesi hükümleri uygulanacaktır. Başvurularda, Bölüm/Anabilim Dalı 

açıkça belirtilecek ve başvurular şahsen yapılacaktır. 

Duyurulur. 

 

Birimi Bölümü 

Anabilim/Anasanat 

Dalı Unvanı Adet Açıklama 

Açıköğretim 

Fakültesi 
Uzaktan Öğretim Uzaktan Öğretim 

Profesör 1 - 

Doçent 2 - 

Eczacılık Fakültesi 
Eczacılık Meslek 

Bilimleri 
Farmasotik Kimya Doçent 1 - 

Eğitim Fakültesi 
Bilgisayar ve Öğretim 

Teknolojileri Eğitimi 

Bilgisayar ve Öğretim 

Teknolojileri Eğitimi 
Doçent 1 - 

Fen Fakültesi 

Fizik 

Katıhal Fiziği Profesör 1 - 

Yüksek Enerji ve 

Plazma Fiziği 
Profesör 1 - 

Kimya Anorganik Kimya Doçent 1 - 

Matematik Uygulamalı Matematik Doçent 1 - 

Güzel Sanatlar 

Fakültesi 
Seramik-Cam Seramik-Cam Profesör 1 - 

İktisadi ve İdari 

Bilimler Fakültesi 
İşletme 

Yönetim ve 

Organizasyon 
Profesör 1 - 

Muhasebe ve 

Finansman 
Doçent 1 - 

İletişim Bilimleri 

Fakültesi 
Basın ve Yayın Basın Yayın Tekniği Doçent 1 - 

İşletme Fakültesi 
Konaklama 

İşletmeciliği 
- Doçent 1 - 

Mimarlık ve 

Tasarım Fakültesi 
Mimarlık Yapı Bilgisi Doçent 1 - 

Mühendislik 

Fakültesi 

Elektrik-Elektronik 

Mühendisliği 
Telekomünikasyon Profesör 1 

Eğitim dili 

%100 

İngilizcedir. 

 4611/1-1 
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Kadıköy Belediye Başkanlığı Plan ve Proje Müdürlüğünden: 

KURBAĞALIDERE VADİSİ FİKİR PROJESİ YARIŞMASI 

1. Yarışmanın Türü Ve Şekli: Ulusal, serbest ve tek aşamalı fikir projesidir. 

2. Yarışmanın Yeri Ve Konusu: D100 karayolu ile Marmara Denizi arasında 

Kurbağalıdere ve çevresini kapsayan 2,8 km. uzunluğundaki vadinin üzerinde bulunan Kuşdili 

Çayırı, Salı Pazarı, Söğütlüçeşme Tren İstasyonu, Metrobüs Durağı, Kadıköy Belediyesi Hizmet 

Binası ve Evlendirme Dairesi, Şükrü Saraçoğlu Stadyumu ve Fenerbahçe Tesisleri, Kadıköy 

İtfaiyesi, Kurbağalıdere ve Yoğurtçu Parkı gibi kamu odaklı kullanımları olan kentsel mekanların 

yeni vizyon ve stratejiler çerçevesinde ele alınarak kurgulanmasıdır. 

Kurbağalıdere Vadisi bütününün yukarıda sıralanan mevcut kullanımlarıyla birlikte 

düşünülerek, vadi içinde yer alan ve eski değerini kaybeden Kuşdili Çayırı gibi potansiyel odak 

alanlarının, Kadıköy’ün doğal ve fiziksel verileri, sosyal ve kültürel ihtiyaçları öncelikli olacak 

şekilde ele alınarak, kentsel bağlamda projelendirilmesi hedeflenmektedir. Yarışma alanının 

Kadıköy halkı için bir çekim merkezi haline getirilmesi ve günümüz ihtiyaçlarına da cevap 

verecek şekilde yeni işlevler kazandırılması amaçlanmaktadır. 

3. Yarışmaya Katılma Koşulları: Yarışma; TMMOB’a bağlı Mimarlar Odası, Şehir 

Plancıları Odası veya Peyzaj Mimarları Odası üyelerinden en az bir kişinin ekipte bulunması koşulu 

ile herkesin katılımına açıktır. Ekip başının adı geçen odalardan birine üye olması gereklidir. 

4. Yarışma Takvimi: 

Yarışmanın ilanı:  30 Mayıs 2013, Perşembe 

Soru sorma için son gün: 16 Haziran 2013, Pazar 

Yarışmacılara cevapların duyurulması: 21 Haziran 2013, Cuma 

Projelerin teslim edilmesi için son gün (saat 17:00): 29 Ağustos 2013, Perşembe 

Posta ile gönderilen projelerin kabulü için son gün (saat 17:00): 2 Eylül 2013, Pazartesi 

Jüri değerlendirme çalışması başlangıcı: 7 Eylül 2013, Cumartesi 

Kolokyum tarihi : 21 Eylül 2013, Cumartesi 

5. Danışman, Asli ve Yedek Jüri Üyeleri İle Raportörlerin İsimleri: 

Danışman Jüri Üyeleri: 

Av. Selami ÖZTÜRK : Kadıköy Belediye Başkanı 

Şule ONUR : Kadıköy Belediyesi Plan ve Proje Müdürü 

Ali Faruk GÖKSU : Şehir Plancısı 

İsmail Hakkı ACAR : İnşaat Mühendisi & Şehir Plancısı 

Ömer YILMAZ : Mimar 

Asli Jüri Üyeleri: 

Ersen GÜRSEL : Mimar, Jüri Başkanı 

Nurbin PAKER KAHVECİOĞLU : Mimar 

Murat TABANLIOĞLU : Mimar 

Can KUBİN : Şehir Plancısı 

Firuz SOYUER : İşletme Mühendisi 

Yedek Jüri Üyeleri: 

Kerem PİKER : Mimar 

Umut İYİGÜN : Mimar 

Raportörler: 

Melis Nur İHTİYAR VAROL : Mimar 

Müge YORGANCI : Şehir Plancısı 

A. Beril TOMBAK : Mimar 

Raportör Yardımcıları: 

Anıl Halis AKAR : Mimar 

Nimet Arzu ERALP : Şehir Plancısı 
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6. Verilecek Ödüllerin Sayısı Ve Tutarları: (5 adet Eşdeğer Ödül) 80.000 TL 

7. Şartname Ve Eklerinin Nereden Nasıl Temin Edileceği, Satın Alma Bedeli: Yarışmaya 

katılmak isteyenler; ad, soyad, telefon, faks, e-posta ve açık adreslerini yazdırıp, yarışma 

şartnamesini 20 TL (Yirmi Türk Lirası) karşılığında yarışma raportörlüğü Kadıköy Belediyesi 

Plan ve Proje Müdürlüğü Evrak ve Kayıt Bürosu’ndan alabileceklerdir. Kadıköy dışından 

şartname almak isteyen yarışmacıların, şartname bedelini, Kadıköy Belediyesi’nin Vakıflar 

Bankası, Hasanpaşa Şubesi, “hesap adı: Tasarım Atölyesi Fikir Projesi Hs” (Hesap No: 0015800 - 

7294716580 veya iban: TR63 0001 5001 5800 7294 7165 80) hesabına isim bildirerek yatırmaları 

gerekmektedir. Banka dekontunun ve şartname teslim adresinin yarışma raportörlüğüne 

fakslanmasından sonra şartname ve ekleri yarışmacıların adreslerine postalanacaktır. 

8. Yer Görme Zorunluluğu Varsa Şartları: Yarışmada yer görme zorunluluğu yoktur; 

ancak, görülmesi jüri üyeleri tarafından önerilmektedir. 

9. İdarenin Adı Adresi Telefon ve Faks Numaraları: 

Adı : Kadıköy Belediyesi Plan ve Proje Müdürlüğü 

Adresi : Hasanpaşa Mh. Fahrettin Kerim Gökay Cad. No:2 Kadıköy, İstanbul PK: 34722 

Tel : 0216 542 50 00 / 1417, 1416 

Faks : 0216 349 98 81 – 0216 414 38 76 

E-posta  : yarisma@kadikoy.bel.tr 

İnternet  : www.kadikoy.bel.tr 4528/1-1 

—— • —— 
Başbakanlık Vakıflar Genel Müdürlüğünden: 

VAKFIN ADI: Enderun Vakfı 

VAKFEDENLER: Mehmet Aşık 

VAKFIN İKAMETGÂHI: İstanbul 

VAKFIN TESCİL KARARINI VEREN MAHKEMENİN ADI, KARAR TARİHİ VE 

NO’SU: İstanbul 17. Asliye Hukuk Mahkemesinin 19/02/2013 tarih ve E.2012/477 K.2013/475 

sayılı kararı 

VAKFIN AMACI: Yenilik ve gelişmelere açık, hayata ve her şeye yeni, özgün, orijinal, 

farklı bakış açısıyla yaklaşabilen, mesleki bilgi, beceri ve donanıma sahip, etkin iletişim 

becerilerine, zaman yönetimi ve planlı çalışma kültürüne sahip, ahlaki ve kültürel değerlere, 

insanlara, insan haklarına, barış, özgürlük ve eşitlik ilkelerine saygılı ve adaletli, ülkenin her 

alanda gelişmesi için iyi eğitilmiş, ekonomik idari ve sosyal sorunlara çözüm bulabilecek, çağdaş 

yönetim anlayışının gerektirdiği teorik ve pratik bilgilere sahip ve bu bilgileri uygulamaya 

aktarabilecek nitelikte insanlar yetiştirmek, öğrencilere ve ihtiyaç sahiplerine sosyal yardımlarda 

bulunmaktır. 

VAKFIN MAL VARLIĞI: 100.000.- (yüzbin) TL nakit 

YÖNETİM KURULU: 

VAKFIN SONA ERMESİ HALİNDE MAL VE HAKLARIN DEVRİ: Mütevelli heyet 

kararıyla en yakın amaçlı bir başka vakfa devredilir. 

Türk Medeni Kanununun 104. maddesi gereğince ilan olunur. 4613/1-1 

—— • —— 
Pursaklar Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğünden: 

Pursaklar Belediye Encümeninin 7/3/2013 tarih 84 sayılı kararı ile uygun görülen ve 

Ankara Büyükşehir Belediye Encümeninin 16/5/2013 gün 1279 sayılı kararı ile onaylanan, 

Pursaklar İlçesi Saray Mahallesi 1.Etap kapsamında oluşan 1655 ada 1 nolu parselleri kapsayan 

90004/26 nolu parselasyon planı, 3194 sayılı İmar Kanunun 19. maddesi uyarınca Belediyemiz 

ilan panosunda 30 gün süreyle askıya çıkartılmıştır. 

İlgililere ilanen duyurulur. 4552/1-1 
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İ Ç İ N D E K İ L E R

BAŞBAKANLIK BASIMEVİ Perakende Satış Fiyatı  (KDV dahil)   70 Kr 
www.bbasimevi.gov.tr
e-posta : bbasimevi@basbakanlik.gov.tr

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

BAKANLAR KURULU KARARLARI
2013/4760 İthalat Rejimi Kararına Ek Karar
2013/4761 Morityus Cumhuriyeti Menşeli Bazı Tarım ve İşlenmiş Tarım Ürünleri

İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanması Hakkında Karar
2013/4763 Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararda Değişiklik

Yapılmasına Dair Karar

YÖNETMELİKLER
— Ceza İnfaz Kurumları ve Tutukevleri Personeli Eğitim Merkezleri Kuruluş,

Görev ve Çalışma Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
— Türk Silahlı Kuvvetleri İç Hizmet Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair

Yönetmelik
— Merkezi Takas Kuruluşlarının Kuruluş ve Çalışma Esasları Hakkında Genel

Yönetmelik
— Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı Disiplin Amirleri Yönetmeliği
— Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı Sicil Amirleri Yönetmeliğinin

Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik
— Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Sağlık Denetçileri Yönetmeliği
— Bayburt Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinde

Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
— Bayburt Üniversitesi Yaz Dönemi Eğitim-Öğretim Yönetmeliği
— Mardin Artuklu Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi

Yönetmeliği

YARGI BÖLÜMÜ

DANIŞTAY KARARLARI
— Danıştay Onbirinci Dairesine Ait Kararlar

NOT: 29/5/2013 tarihli ve 28661 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de Ulusal Meslek
Standartlarına Dair Tebliğ yayımlanmıştır.

İLÂN BÖLÜMÜ
a - Yargı İlânları
b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları
c - Çeşitli İlânlar
– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma

Senetlerinin Günlük Değerleri


