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HÂKİMLER VE SAVCILAR KURULU KARARI
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YÖNETMELİKLER

Millî Eğitim Bakanlığından:

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ORTAÖĞRETİM KURUMLARI
YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 7/9/2013 tarihli ve 28758 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Millî Eğitim
Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliğinin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (d), (r)
ve (kk) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, aynı fıkranın (ğğ), (hh) ve (ıı) bentlerinde yer
alan “proje uygulayan eğitim kurumları” ibareleri “proje okulları” olarak değiştirilmiş, aynı
fıkraya aşağıdaki bentler eklenmiştir.

“d) Çerçeve öğretim programı: Bir meslek alanında ve/veya dalında modüler yapıda
hazırlanan öğretim programının tanıtımı ve uygulanmasıyla ilgili açıklamaları, haftalık ders
çizelgelerini, programda yer alan dersleri, dersleri oluşturan modülleri/öğrenme birimlerini ve
kazanımlar ile sertifikaları gösteren program yapısını,”

“r) Ölçme araçları: Öğrencilerin bilgi, beceri ve kazanımlarının ölçülmesinde başvuru-
lacak yazılı ve uygulamalı sınavlar ve/veya e-sınavlar ile performans çalışması, proje, ürün
veya e-portfolyo dosyasını,”

“kk) Proje okulu: Bu Yönetmeliğin 20/A maddesi kapsamında Bakanlıkça belirlenen
eğitim kurumunu,”

“rr) Danışma kurulu: Proje okullarında okul yönetimine rehberlik yapmak üzere oluş-
turulan kurulu,

ss) Eğitim kurumu: Bu Yönetmelik kapsamındaki okulları/kurumları,
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şş) Proje koordinatörü: Ulusal ve/veya uluslararası proje yönetim tecrübesine ve proje

döngüsü yönetimi ve uygulama bilgisine sahip, görüş ve düşüncesine başvurulacak alanda

proje çalışmaları yürütmüş olan kişiyi,

tt) Proje uzmanı: Ulusal ve/veya uluslararası projede görev almış ve proje döngüsü yö-

netimi ve uygulama bilgisine sahip, görüş ve düşüncesine başvurulacak alanda nitelikli uz-

manlık deneyimi olan kişiyi,

uu) Protokol: Yürütülen projenin/çalışmanın özelliğine göre, Bakanlık/il millî eğitim

müdürlüğü veya Bakanlık/il millî eğitim müdürlüğünün uygun bulması üzerine eğitim kurumu

müdürlüğü ile ilgili taraflar arasında yapılan yazılı sözleşmeyi,

üü) Sektör temsilcisi: Mesleki ve teknik eğitim kurumlarında eğitimi yapılan alan/dal

ile ilgili faaliyet gösteren ve eğitim kurumu ile öğrencilerin staj ve beceri eğitimleri veya eğitim

ve öğretimin geliştirilmesine ilişkin diğer konularda iş birliği içinde olan kamu veya özel ku-

ruluşlar ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları veya bunlara bağlı oda ve borsaları

temsil eden kişiyi,

vv) Sertifika: Mesleki ve teknik Anadolu liselerine ait çerçeve öğretim programında

belirlenen seçmeli meslek dersinin/derslerinin başarılması ile alınan belgeyi,

yy) Uluslararası program: Uluslararası Bakalorya Programı, İleri Düzey Yerleştirme

Programı, Uluslararası Genel Ortaöğretim Sertifika Programı ve benzeri nitelikteki uluslararası

öğretim programlarını,”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde de-

ğiştirilmiştir.

“(3) Merkezi sınav puanıyla öğrenci alan ortaöğretim kurumlarından Bakanlıkça uygun

görülenlerde her yıl belirlenen kontenjanın tamamını ya da bir kısmını kapsayacak şekilde ha-

zırlık sınıfı açılabilir.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 10 uncu maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde

değiştirilmiş, aynı maddenin üçüncü fıkrasına aşağıdaki cümleler eklenmiştir.

“(1) Ortaöğretim kurumlarında;

a) Yükseköğretime, hem mesleğe hem yükseköğretime, hayata, iş alanlarına hazırlayan

ve Bakanlıkça uygun görülen ders çizelgeleriyle öğretim programları uygulanır. Ortaöğretim

kurumlarının özelliğine göre hangi derslere ağırlık verileceği haftalık ders çizelgesinde ve prog-

ram açıklamalarında belirtilir.

b) Öğretim programları, öğrencilerin ilgi, istek ve yetenekleri yanında bireysel farklı-

lıklarına ve yönelecekleri alanın özelliklerine, okul ve program türlerine uygun olarak ortak

dersler, akademik destek dersleri, meslek/alan ve dal dersleri, seçmeli dersler ve seçmeli meslek

derslerinden oluşur.

c) Ortak dersler, her öğrencinin ortaöğretim kurumunu bitirinceye kadar aldığı, asgarî

ortak bir genel kültür veren, toplum sorunlarına duyarlı, yurdun ekonomik, sosyal ve kültürel

kalkınmasına katkıda bulunma bilincini ve gücünü kazandırmayı amaçlayan ve yükseköğretim

programlarına hazırlayan derslerdir.
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ç) Meslek/alan ve dal dersleri, öğrenciyi hedeflediği yükseköğretim programlarına

ve/veya mesleğe, iş alanlarına yönelten ve bu yönde gelişme imkânı sağlayan derslerdir.

d) Seçmeli dersler, öğrencilerin hedefledikleri ve yöneldikleri alanda gelişmelerine veya

ilgi ve istekleri doğrultusunda çeşitli programlarda ilerlemelerine, kişisel yeteneklerini geliş-

tirmelerine imkân sağlayan derslerdir.

e) Uygun ortamın ve öğretmenin bulunması hâlinde, eğitim bölgesi müdürler kurulunca

uygun görülecek ortaöğretim kurumlarında öğrencileri girişimcilik ve üretkenliğe yöneltecek,

çevrenin ihtiyaç ve özelliklerine uygun yeni seçmeli dersler öğretim kapsamına alınabilir. Bu

gibi derslerin öğretim programı ve öğretim materyalleri eğitim bölgesindeki zümre öğretmen-

lerince hazırlanır ve il millî eğitim müdürünün onayıyla uygulamaya konur. İlk defa uygula-

maya konulacak öğretim programlarının bir örneği Bakanlığın ilgili birimine gönderilir.

f) Tam zamanlı kaynaştırma/bütünleştirme yoluyla eğitimlerine devam eden özel eğitim

ihtiyacı olan öğrenciler kayıtlı bulundukları okulda uygulanan eğitim programını takip ederler.

Öğrencilerin takip ettikleri programlar temel alınarak bireyselleştirilmiş eğitim programı (BEP)

hazırlanması ve bu okullarda bireyselleştirilmiş eğitim programı geliştirme birimi oluşturulması

zorunludur. Konuya ilişkin iş ve işlemler 7/7/2018 tarihli ve 30471 sayılı Resmî Gazete’de ya-

yımlanan Özel Eğitim Hizmetleri Yönetmeliği hükümlerine göre yürütülür. Ancak öğrencilerin

başarıları, bu Yönetmeliğin sınıf geçme ve sınavlarla ilgili hükümlerine göre belirlenir. Özel

eğitim sınıflarında eğitimlerine devam eden öğrenciler ile ilgili iş ve işlemler Özel Eğitim Hiz-

metleri Yönetmeliğinin ilgili hükümleri doğrultusunda yürütülür.

g) Akademik destek dersleri, Anadolu teknik programında yer alan ortak dersleri des-

tekleyen ve yükseköğretime hazırlayan derslerdir.

ğ) Seçmeli meslek dersleri, öğrencilerin hedefledikleri ve yöneldikleri alanda gelişme-

lerine veya ilgi ve istekleri doğrultusunda çeşitli programlarda ilerlemelerine, kişisel yetenek-

lerini geliştirmelerine, alanlarında/dallarında sertifika almalarına imkân sağlayan derslerdir.

h) Özel program ve proje uygulayan mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarında böl-

gesel ve sektörel özellikler dikkate alınarak Bakanlıkça farklı öğretim programları uygulana-

bilir.

ı) Derslerin öğretimi Türkçe yapılır. Ancak merkezi sınav puanı ile öğrenci alan ve

önünde hazırlık sınıfı bulunan ortaöğretim kurumlarında matematik ve fen bilimleri grubu ders-

lerini birinci yabancı dille okutabilecek öğretmen bulunması ve en az 10 öğrencinin talep etmesi

hâlinde bu derslerin öğretimi birinci yabancı dille de yapılabilir. Özel öğretim kurumlarında

ve Uluslararası Program uygulayan okullarda bu sayı aranmaz. Mesleki ve teknik ortaöğretim

kurumlarında meslek dersleri protokol ve projeler kapsamında yabancı dille yapılabilir.

i) Şartları uygun olan ortaöğretim kurumlarında Uluslararası Program uygulamasına

yer verilebilir. Bu programa katılan öğrenciler için Türkçe okutulacak dersler hariç diğer dersler,

programın gerektirdiği yabancı dille okutulur. Uluslararası Programın uygulanmasına ilişkin

usul ve esaslar Bakanlıkça hazırlanan Yönerge ile belirlenir.”

“Anadolu meslek programlarının 11 inci sınıf meslek dersleri, uygulamaya elverişli eğitim bi-

rimi olan işletmelerde yapılır. Bunun mümkün olmaması hâlinde okulda yapılır.”
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MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 11 inci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “şubat

ayı” ibaresi “aralık ve ocak ayları” olarak değiştirilmiş, aynı maddenin dördüncü fıkrasının bi-

rinci cümlesi “Ortak dersler kapsamındaki yeteneğe bağlı seçimlik dersler hariç seçmeli dersler

en az 10, seçmeli meslek dersleri ise en az 8 öğrencinin talebi doğrultusunda öğretime açılır.”

olarak değiştirilmiştir.

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 12 nci maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendine aşa-

ğıdaki cümle eklenmiş ve aynı fıkranın (c) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Bu bağlamda; engelli, engelli çocuğu ve/veya bakmakla yükümlü olduğu engelli bireyi olanlar

ile süt izni kullanan öğretmenlerin haftalık ders programı, gün ve saatleri okulun genel işleyişini

bozmayacak şekilde ilgili öğretmenlerin tercihleri dikkate alınarak hazırlanır.”

“c) Uygulamalı meslek dersleri, imkânlar ölçüsünde ders bütünlüğü bozulmadan ders

saatleri birbirini izleyecek şekilde planlanır.”

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 14 üncü maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(3) Öğrencilere, resmî tatil günlerinde puanla değerlendirilecek şekilde ödev verilmez.”

MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğe 20 nci maddesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki

madde eklenmiştir.

“Proje okullarına ilişkin iş ve işlemler

MADDE 20/A – (1) Proje okulu belirleme komisyonu;

a) Proje okulu olarak belirlenecek eğitim kurumu ilgili genel müdürlükten sorumlu ba-

kan yardımcısının başkanlığında ilgili birimin genel müdürü ve bir daire başkanı ile ihtiyaç

duyulması halinde eğitim kurumunun bağlı olduğu il millî eğitim müdürü ve projenin niteliğine

göre davet edilecek bir uzmandan oluşur.

b) Proje okulu yapılmak üzere il millî eğitim müdürlüklerinin ve/veya ilgili genel mü-

dürlüğün tekliflerini inceler ve değerlendirir.

c) Sekretaryası ilgili genel müdürlükçe yürütülür.

(2) Eğitim kurumunun proje okulu olarak belirlenebilmesi için;

a) Uygulanacak projelerin niteliğine uygun, kendi türünde fizikî alt yapı, donanım, ye-

terli insan kaynağına sahip olması; akademik, mesleki ve sosyal faaliyetler bakımından bulun-

duğu yerleşim yerindeki diğer okullar arasında ön plana çıkması,

b) Dezavantajları veya başka bir nedenle beklenen gelişimi sergileyemeyen okullardan

kapsamlı bir gelişim planı hayata geçirmede belirli bir başarı seviyesini elde etmiş olması,

c) Bakanlıkça ulusal veya uluslararası düzeyde yeni ya da farklı bir program veya proje

uygulayan okul olması,

ç) Kamu ve özel kurum ve kuruluşları, organize sanayi bölgesi, serbest ticaret bölgesi,

ilgili alanda büyük ölçekli işletme veya sivil toplum kuruluşları ile eğitim yapılan meslek alan-

larına uygun kendine has uygulamalar ve kapsamlı çalışmalar içeren konularda protokol ya-

pılmış olması ve bu protokol kapsamında çalışmaların yürütülüyor olması,

d) Tematik eğitim vermek üzere belirlenen ve tematik eğitim programını uygulamakta

belirli bir başarıyı sağlamış olan eğitim kurumu olması,
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e) Bakanlığın kabul ettiği uluslararası yetkili kurum ve kuruluşlarca akredite edilmiş

olması,

şartlarından en az birini sağlaması gerekir. Şartları taşıyan ve proje okulu olmak isteyen

okulların başvuruları elektronik ortamda alınır. Başvurular içerisinden il millî eğitim müdürlüğü

ve proje okulu belirleme komisyonunca uygun bulunanlar, komisyonun teklifi ve Bakanın

onayı ile proje okulu olarak belirlenir.

(3) Proje okulu olmak için başvurular yarıyıl tatilinde yapılır ve başvuruların tamam-

lanmasını takip eden iki ay içerisinde sonuçlandırılır. Ancak Bakanlık ile kamu ve özel kurum

ve kuruluşlarla imzalanan protokollerin kapsamına alınan eğitim kurumları başvuru sürecine

tâbi olmaksızın ilgili genel müdürlüğün teklifi ve Bakanın onayı ile proje okulu olarak belir-

lenebilir.

(4) Gerekli görülmesi hâlinde bünyesinde ortaokul bulunan proje okullarının ortaokul

kısmına öğrenci alımı, okul yönetimince yapılacak yazılı ve/veya sözlü sınav sonucuna göre

yapılabilir.

(5) Güvenlik tedbirleri uygulanan bölgelerden başka illerdeki proje okullarına puan üs-

tünlüğüne göre her şubeye en fazla iki misafir öğrenci kabul edilebilir.

(6) Proje okulu kapsamından çıkarma;

a) Proje okullarının proje okulu olma niteliklerini taşıyıp taşımadıkları, proje okulu be-

lirleme komisyonu tarafından her dört yılda bir değerlendirilir. Proje okulu olma nitelikleri or-

tadan kalkan eğitim kurumları ilgili genel müdürlüğün uygun görüşü ve Bakan onayı ile proje

okulu kapsamından çıkarılır.

b) Proje okulu kapsamından çıkarılan okullarda bulunan yönetici ve öğretmenlerle ilgili

iş ve işlemler ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde yürütülür.

(7) Proje danışma kurulu;

a) Ulusal veya uluslararası proje yürüten, belirli eğitim reform ve programları uygulayan

eğitim kurumlarında okul yönetimine rehberlik yapmak üzere proje danışma kurulu oluşturulur.

b) Okul müdürü başkanlığında, okul mezunları derneği/vakfı tarafından seçilen veya

mezunlar arasından belirlenen iki üye, alanı itibarıyla yürütülen proje ve okulda verilen eğitimle

ilişkili iki öğretim elemanı, varsa okula adını veren kişi ya da kuruluşların resmî temsilcisi,

varsa protokol yapılan tarafın resmî temsilcisi, okul aile birliği başkanı, okul müdürü tarafından

belirlenen bir müdür yardımcısı ile öğretmenler kurulu tarafından seçilen iki üyeden oluşur.

(8) Okul projelerinin belirlenmesi;

a) Proje okulu veya ilgili ilçe millî eğitim müdürlüğünce yürütülmesi planlanan okul

projeleri her yıl eylül ayı içerisinde il millî eğitim müdürlüklerine teklif edilir. Teklifler il millî

eğitim müdürlüklerince incelenir ve uygulanması uygun görülenler en geç ekim ayı sonuna

kadar onaylanarak proje okuluna bildirilir. Aynı süre içerisinde Bakanlığa bilgi verilir.

b) Bakanlığın değerlendirmesine ve iznine ihtiyaç duyulan okul projeleri eylül ayı içe-

risinde Bakanlığa teklif edilir. Teklifler Bakanlıkça değerlendirilir ve sonucu ekim ayı sonuna

kadar ilgili valiliğe bildirilir.
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c) Mesleki ve teknik eğitimde sektörle yapılan işbirliği protokolleri kapsamında yürü-

tülen; eğitim-öğretim ve yönetim alanında işbirliği çalışmaları, protokol yürütme kurulu çalış-

maları, öğretmenlerin hizmet içi eğitimleri, eğitim ortamlarının iyileştirilmesi çalışmaları, öğ-

rencilere sağlanan eğitim ve burs destekleri, tasarım ve ürün geliştirme protokollerinde ve ben-

zeri protokollerde yapılması öngörülen çalışmalar okul projesi kapsamında değerlendirilir. Bu

çalışmalar için ayrıca Bakanlığın/il millî eğitim müdürlüğünün uygunluk onayı aranmaz.

(9) Eğitim kurumu müdürlüğü, okul projelerinin izlenmesi ve değerlendirilmesi ama-

cıyla gerekli bilgileri toplar. Her ders yılı sonunda bu bilgiler ile eğitim ve öğretim hizmetlerine

yönelik yıl boyunca yapılan faaliyetlerin, özgün uygulamaların, elde edilen kazanımların, yeni

uygulamalara ait önerilerin yer aldığı bir raporu hazırlayarak bağlı bulunduğu genel müdürlüğe

gönderir. Bu raporlar eğitim kurumunun bağlı bulunduğu genel müdürlük ile proje yürütücüsü

genel müdürlükçe değerlendirilir.”

MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin 25 inci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinde yer

alan “proje uygulayan eğitim kurumları” ibaresi “proje okulları” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 9 – Aynı Yönetmeliğin 26 ncı maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde

değiştirilmiş ve aynı maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(1) Mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarında 9 uncu sınıfa kayıt yaptıran ve sınıf

tekrar eden öğrenciler dâhil öğrenci sayısı 10’dan az olan programlarda ve alanlarda sınıf oluş-

turulmaz. Bu öğrenciler, öncelikle ilgi ve istekleri dikkate alınarak diğer programlara ve alan-

lara yönlendirilir veya bunun gerçekleşmemesi hâlinde millî eğitim müdürlüklerince 11/9/2014

tarihli ve 29116 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Millî Eğitim Bakanlığı Taşıma Yoluyla

Eğitime Erişim Yönetmeliğinde belirtilen şartları taşıması hâlinde öğrenci taşıma uygulaması

kapsamında değerlendirilir.”

“(6) Anadolu teknik programlarında 12 nci sınıfta alan ayırımı yapılmaksızın akademik

destek şubeleri oluşturulur. Bu öğrenciler, seçtikleri akademik destek paketine göre gruplara

ayrılır. Bir gruptaki öğrenci sayısı 10’dan az olamaz. Ancak ders yılı içerisinde öğrenci sayısının

azalması durumunda mevcut öğrencilerle eğitime devam edilir. Anadolu teknik programına

merkezi sınavla yerleşen öğrenciler ile Anadolu meslek programından Anadolu teknik progra-

mına geçiş yapan öğrencilerin eğitimleri ayrı şubelerde yapılır.”

MADDE 10 – Aynı Yönetmeliğin 27 nci maddesinin dördüncü fıkrasında yer alan

“alan/dal” ibaresi “meslek/alan/dal” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 11 – Aynı Yönetmeliğin 30 uncu maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde

değiştirilmiştir.

“(1) Anadolu teknik programlarına merkezi sınav puanıyla, tercihleri doğrultusunda,

doğrudan alana öğrenci yerleştirilir. Yerleştirme işlemlerinden sonra boş kontenjanı bulunan

alanlara merkezi sınav puanıyla öğrenci alan diğer ortaöğretim kurumlarından 9 uncu sınıf bi-

rinci dönem sonuna kadar nakil ve geçiş yapılabilir. Ancak yetenek, mülakat, mülakat ve beden

yeterliliği sınavı ile öğrenci alınan alanlarda bu sınavlara girerek başarılı olmuş olmak gerekir.

Anadolu meslek programı öğrencilerinden 11 inci sınıfı doğrudan geçen ve 9, 10 ve 11 inci

sınıf ortak derslerinin ağırlıklı yılsonu başarı puanlarının aritmetik ortalaması en az 70 olanlar

Anadolu teknik programına geçiş için başvurabilir. Başvuru ve yerleştirme işlemleri, Bakan-

lıkça belirlenen esaslar ve kayıt takvimi çerçevesinde e-Okul sistemi üzerinden yapılır.”
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MADDE 12 – Aynı Yönetmeliğin 31 inci maddesinin birinci ve ikinci fıkraları aşağı-
daki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Anadolu teknik programlarına ve proje okulu kapsamındaki mesleki ve teknik or-
taöğretim kurumlarının Bakanlıkça belirlenen Anadolu meslek programlarının proje kapsa-
mındaki alanlarına merkezi sınav puanıyla tercihleri doğrultusunda doğrudan alana öğrenci
yerleştirilir. Diğer Anadolu meslek programlarında alana yerleştirme işlemi 9 uncu sınıfta ders
yılının başladığı ilk 2 hafta içerisinde okullarında yapılacak alan tanıtımları ve yönlendirmeler
sonucunda öğrencilerin tercihleri alınmak suretiyle ortaokul başarı puanı esas alınarak e-Okul
sistemi üzerinden yapılır. Anadolu teknik ve Anadolu meslek programlarında dala yerleştirme
işlemi 9 uncu sınıfın sonunda e-Okul sistemi üzerinden yapılır.

(2) Anadolu meslek ve Anadolu teknik programlarında öğrencilerin; 9 uncu sınıf so-
nunda meslek eğitimindeki yetenek ve başarıları, sektörün ihtiyacı, öğrenci ve velilerin talepleri
ve grup oluşturma sayıları dikkate alınarak dala geçiş işlemleri ilgili okul müdürlüğünce yapılır.
Tercihlerin belli dallarda yoğunlaşması hâlinde 9 uncu sınıf yılsonu başarı puanı yüksek olan-
lara öncelik verilir.”

MADDE 13 – Aynı Yönetmeliğin 37 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Fen
liseleri, sosyal bilimler liseleri, proje uygulayan eğitim kurumları ile Anadolu teknik program-
larına nakil ve geçişler;” ibaresi “Fen liseleri, sosyal bilimler liseleri, proje okulları ile mesleki
ve teknik ortaöğretim kurumlarının Anadolu teknik programlarına nakil ve geçişler;” olarak
değiştirilmiş, aynı fıkranın (b), (c), (e) ve (f) bentleri ile aynı maddenin ikinci fıkrasının (ç)
bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“b) Fen liseleri, sosyal bilimler liseleri ile proje okulu olan Anadolu liselerinden Ana-
dolu liselerine her sınıf seviyesinde,

c) Proje okulu kapsamındaki imam hatip liseleri ile mesleki ve teknik ortaöğretim ku-
rumlarının Anadolu teknik programları ve proje okulu kapsamındaki mesleki ve teknik orta-
öğretim kurumlarının Bakanlıkça belirlenen Anadolu meslek programlarının proje kapsamın-
daki alanlarından/dallarından aynı türden okullara her sınıf seviyesinde,”

“e) Mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarının Anadolu teknik programlarında ve proje
okulu kapsamındaki mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarının Bakanlıkça belirlenen Anadolu
meslek programlarının proje kapsamındaki alanlarında/dallarında alan/dal bulunmak kaydıyla
kendi arasında her sınıf seviyesinde, merkezi sınav puanı ile öğrenci alan okullardan mesleki
ve teknik ortaöğretim kurumlarının Anadolu teknik programlarına ve proje okulu kapsamındaki
mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarının Bakanlıkça belirlenen Anadolu meslek program-
larının proje kapsamındaki alanlarına 9 uncu sınıfın birinci dönem sonuna kadar, mesleki ve
teknik ortaöğretim kurumlarının Anadolu teknik programında ve proje okulu kapsamındaki
mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarının Bakanlıkça belirlenen Anadolu meslek program-
larının proje kapsamındaki alanlarında/dallarında aynı alanda olmak kaydıyla 10 uncu sınıfın
birinci dönemi sonuna kadar dal değiştirerek,

f) Merkezi sınav puanıyla öğrenci alan okullardan mesleki ve teknik ortaöğretim ku-
rumlarının Anadolu teknik programlarına ve proje okulu kapsamındaki mesleki ve teknik or-
taöğretim kurumlarının Bakanlıkça belirlenen Anadolu meslek programlarının proje kapsa-
mındaki alanlarına/dallarına 9 uncu sınıfın sonunda nakil ve geçiş yapan öğrenciler ile alan
değişikliği yaparak nakil ve geçiş yapan öğrenciler meslek derslerinden telafi eğitimine alınarak,”
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“ç) Anadolu ve Anadolu İmam Hatip liselerinden mesleki ve teknik Anadolu liseleri,
mesleki ve teknik eğitim merkezleri ile çok programlı Anadolu liselerinin Anadolu meslek
programlarına; 9 uncu sınıfın birinci dönem sonuna kadar sürekli, 9 uncu sınıf sonunda ise
meslek derslerinden yaz tatili süresince yapılacak telafi eğitimine bağlı olarak,”

MADDE 14 – Aynı Yönetmeliğin 38 inci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “proje
uygulayan eğitim kurumları” ibareleri “proje okulları” olarak değiştirilmiş, aynı maddenin al-
tıncı ve yedinci fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(6) Nakil şartlarının taşınması durumunda; hazırlık sınıflarından hazırlık sınıfı bulun-
mayan okulların 9 uncu sınıflarına, hazırlık sınıfı bulunmayan okulların 9 uncu sınıflarından
hazırlık sınıflarına yeterlilik sınavı aranmadan, içinde bulunulan öğretim yılının ekim ayının
son iş gününe kadar nakil ve geçiş yapılabilir. Bu aydan sonra bu sınıflar arasında nakil ve
geçiş yapılamaz. Ancak, hazırlık sınıfı olan okulların kendi aralarındaki nakil ve geçişler bu
Yönetmeliğin nakillerle ilgili hükümlerine göre yürütülür.

(7) Hazırlık sınıfı bulunmayan okulların 9, 10, 11 ve 12 nci sınıflarından hazırlık sınıfı
bulunan okulların aynı sınıflarına nakil şartlarıyla birlikte yeterlilik sınavına bağlı olarak nakil
yapılır. Bu kapsamda başvuruda bulunan ve nakil şartlarını taşıyan tüm öğrenciler emsallerinin
bulundukları sınıf seviyesi dikkate alınarak bu Yönetmelik kapsamında nakil başvurularının
değerlendirildiği gün yeterlilik sınavına alınırlar. Yeterlilik sınavında başarılı olan öğrencilerin
onay işlemleri açık kontenjana ve merkezi sınav puanı üstünlüğüne göre yapılır. Başarısız olan-
ların başvuruları ise reddedilir.”

MADDE 15 – Aynı Yönetmeliğin 42 nci maddesinde yer alan “(ortak/alan/dal dersleri)”
ibareleri “(ortak/meslek/alan/dal dersleri)” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 16 – Aynı Yönetmeliğin 45 inci maddesinin birinci fıkrasının (h) bendi aşa-
ğıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“h) Yabancı dil derslerinin her bir sınavı; dinleme, konuşma, okuma ve yazma beceri-
lerini ölçecek şekilde yazılı ve uygulamalı olarak yapılır.”

MADDE 17 – Aynı Yönetmeliğin 46 ncı maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki cümle
eklenmiş; aynı maddenin altıncı fıkrasında yer alan “alan/dal” ibaresi “meslek/alan/dal” olarak
değiştirilmiştir.
“Mesleki eğitim merkezi programına kayıtlı 11 inci ve 12 nci sınıf öğrencilerinin beceri sınavı;
Bakanlıkça hazırlanan, kalfalık/ustalık beceri sınavı değerlendirme kriterleri doğrultusunda,
uygulamalı olarak yapılır ve kamera kaydına alınır.”

MADDE 18 – Aynı Yönetmeliğin 53 üncü maddesinin birinci fıkrasının (g) bendi yü-
rürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 19 – Aynı Yönetmeliğin 56 ncı maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinde
yer alan “70” ibaresinden sonra gelmek üzere “,” ibaresi eklenmiş ve aynı fıkraya aşağıdaki
bent eklenmiştir.

“c) İlgili alan/dal dersinin staj bitirme sınavında başarılı,”
MADDE 20 – Aynı Yönetmeliğin 58 inci maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendine aşa-

ğıdaki cümle eklenmiş, aynı maddenin dördüncü ve altıncı fıkraları aşağıdaki şekilde değişti-
rilmiştir.
“Ancak ilçe, il veya ülke genelinde genel hayatı etkileyen salgın hastalık, doğal afet, elverişsiz
hava koşulları gibi durumlarda Bakanlıkça veya il/ilçe hıfzıssıhha kurulunun kararlarına isti-
naden mülki idare amirliklerince her bir sınav salonunda sınava alınabilecek en az ve/veya en
fazla öğrenci sayısı yeniden belirlenebilir.”
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“(4) Bir dersin sorumluluğu, o dersin sorumluluk sınavından en az 50 puan alınması

hâlinde kalkar.”

“(6) Sorumluluk sınavı sonunda tek dersten başarısızlığı bulunan son sınıf öğrencileri

için aynı usulle takip eden hafta içinde bir sınav daha yapılır.”

MADDE 21 – Aynı Yönetmeliğin 59 uncu maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (ç) bent-

leri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“a) Doğrudan, yılsonu başarı puanıyla veya sorumlu olarak sınıf geçemeyenlerle de-

vamsızlık nedeniyle başarısız sayılanlar sınıf tekrar eder. Sınıf tekrarı hazırlık sınıfı hariç, orta

öğrenim süresince en fazla bir defa yapılır. Öğrenim süresi içinde ikinci defa sınıf tekrarı du-

rumuna düşen öğrencilerin ders yılı sonunda okulla ilişiği kesilerek mesleki eğitim merkezine,

Açık Öğretim Lisesine, Mesleki Açık Öğretim Lisesine veya Açık Öğretim İmam Hatip Lise-

sine kayıtlarının yapılması sağlanır.”

“ç) Mesleki eğitim merkezi programlarına kayıtlı öğrencilerden; doğrudan veya sorum-

lu olarak sınıf geçemeyenler ile devamsızlık nedeniyle başarısız sayılanlar sınıf tekrar ederler.

Sınıf tekrarı aynı alan/dal için en fazla iki defa yapılır. Aynı alanda/dalda ikinci defa sınıf tekrarı

durumuna düşen öğrenciler, ders yılı sonunda farklı bir alandan/daldan tekrar kayıt yaptırabi-

lirler. Mesleki eğitim merkezinde okuma hakkı bulunmayan öğrencilerin ders yılı sonunda

okulla ilişiği kesilerek Açık Öğretim Lisesi, Mesleki Açık Öğretim Lisesi veya Açık Öğretim

İmam Hatip Lisesine yönlendirilerek kayıtları yapılır. Kayıt yaptırmak istemeyen öğrencilerin

kayıtlarının Açık Öğretim Lisesi, Mesleki Açık Öğretim Lisesi veya Açık Öğretim İmam Hatip

Lisesine yapılması sağlanır.”

MADDE 22 – Aynı Yönetmeliğin 61 inci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi ve

aynı maddenin dokuzuncu fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“b) Öğrencinin iki dönem puanı alabilecek durumda olmasına rağmen öğretmenin ra-

porlu veya izinli olması, göreve geç başlaması, dönem bitmeden ayrılması veya (a) bendinde

ifade edilen nedenlerle yapılamayan dersler için ders saatleri dışında,”

“(9) Açık öğretim yoluyla eğitimi yapılamayan alanlarda/dallarda mesleki ve teknik or-

taöğretim programlarını tamamlayamadan okuldan ayrılanlar ile yurt dışında öğrenim gören-

lerin denklik işlemleri sonucunda tespit edilen eksik meslek/alan/dal derslerini tamamlamala-

rına imkân sağlamak üzere tamamlayıcı eğitim programı düzenlenebilir.”

MADDE 23 – Aynı Yönetmeliğin 63 üncü maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “alan

ortak” ibaresi “meslek” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 24 – Aynı Yönetmeliğin 64 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan “bü-

tün derslerden başarılı olmasına rağmen stajını tamamlamayanlar,” ibaresi yürürlükten kaldı-

rılmıştır.

MADDE 25 – Aynı Yönetmeliğin 69 uncu maddesinin üçüncü fıkrasına aşağıdaki bent

eklenmiştir.

“ı) Anadolu meslek programından Anadolu teknik programına geçiş yapanların diplo-

malarında Anadolu meslek programında öğrenim gördükleri alan/dal isimleri yazılır.”

MADDE 26 – Aynı Yönetmeliğin 70/A maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde de-

ğiştirilmiştir.
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“(2) Ustalık veya işyeri açma belgesine sahip olanlar ile en az ön lisans seviyesinde

mesleki eğitim almış olanlar, okul ve kurumlarca açılan iş pedagojisi kursuna katılabilirler. İş

pedagojisi kursu uzaktan eğitim yolu ile de düzenlenebilir ve sınavları e-Sınav şeklinde yapı-

labilir. Kursu başarı ile tamamlayanlara usta öğreticilik belgesi verilir. Usta öğreticilik belgesi;

ustalık belgesi, işyeri açma belgesi veya en az ön lisans diploması ile birlikte kullanılır.”

MADDE 27 – Aynı Yönetmeliğe 71 inci maddesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki

madde eklenmiştir.

“Sertifika düzenlenmesi

MADDE 71/A – (1) Anadolu teknik ve Anadolu meslek programından mezun olanlara

öğrenimleri süresinde alanın çerçeve öğretim programında belirlenen sertifikalara ait seçmeli

meslek derslerini başarı ile tamamlamaları hâlinde çerçeve öğretim programında belirtilen isim

ile sertifika verilir. Sertifika e-Okul sistemi üzerinden öğrencinin mezun olduğu okul müdür-

lüğünce düzenlenir.

(2) Alana ait çerçeve öğretim programında belirlenen sertifikalar yalnızca aynı

alanda/dalda öğrenim gören öğrenciler için verilir.

(3) Düzenlenen sertifikalarda; T.C. Kimlik No, Adı ve Soyadı, Baba Adı, Ana Adı, Do-

ğum Yeri ve Tarihi, Sertifikayı Veren Okul, Okulun Bulunduğu İlçe ve İl Adı, Okul Numarası,

Sertifika Numarası, Sertifika Tarihi, Sertifika Güvenlik No ile Alanı/Dalı bilgilerine yer verilir.

(4) Sertifika almaya hak kazananlar için düzenlenecek belgede “…… alanının/dalının

yeterlikleri yanında Bakanlıkça belirlenen toplam (…...) ders saati seçmeli meslek dersini/ders-

lerini başardığı için bu sertifikayı almaya hak kazanmıştır.” ifadesine alt bilgi olarak yer verilir.

(5) Sertifika belgesinin kullanılamayacak derecede yıpranması, kaybolması veya yargı

kararıyla kişisel bilgilerin değişmesi durumunda isteğe bağlı olarak bir defaya mahsus olmak

üzere e-Okul üzerinden yenisi düzenlenir.”

MADDE 28 – Aynı Yönetmeliğin 73 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi aşa-

ğıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“b) Bu Yönetmeliğin 69 uncu maddesinin üçüncü fıkrasının (h) bendi, 70/A maddesinin

dördüncü fıkrası, 71 inci maddesinin birinci fıkrası ile 71/A maddesinin üçüncü fıkrasına göre

aldıkları diploma, usta öğreticilik, ustalık, işyeri açma, sertifika, kalfalık veya öğrenim durum

belgesini kaybedenlere bir defaya mahsus olmak üzere öğrenim durum belgesi verilir. Belgesini

ikinci defa talep edenlere bu belge verilmez. Ancak durumları yazıyla ilgili kurum veya kuru-

luşa bildirilir.”

MADDE 29 – Aynı Yönetmeliğin 78 inci maddesinin altıncı fıkrasının (d) bendinde

yer alan “alan/dal” ibaresi “meslek/alan/dal” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 30 – Aynı Yönetmeliğin 84 üncü maddesinin beşinci fıkrası aşağıdaki şekilde

değiştirilmiş ve altıncı fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.

“(5) Birinci fıkra kapsamında şef görevlendirilecek atölye ve laboratuvarların belirlen-

mesi için okul/kurum müdürlüğünce, müdürün başkanlığında bir müdür yardımcısı, alan şefleri

ile değerlendirmenin yapılacağı alandan bir alan öğretmeninin katılımı ile bir komisyon oluş-

turulur. Mesleki ve teknik eğitim programlarının uygulandığı eğitim kampüslerinde komisyona,

kurum müdürü yerine bu programların yürütülmesinden sorumlu müdür yardımcısı başkanlık

eder. Komisyonca;
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a) Atölye/laboratuvar olarak belirlenen mekânın en az 10 öğrencinin aynı anda uygu-

lamalı eğitim alabileceği yeterli büyüklüğe sahip olup olmadığı,

b) Atölyede/laboratuvarda ilgili alanda/dalda eğitim ve öğretimi aksatmayacak nitelik

ve sayıda makine-teçhizat, eğitim/deney seti ve diğer donanımların bulunup bulunmadığı,

c) Atölye/laboratuvar olarak belirlenen mekânlarda yürütülen eğitim ve öğretim faali-

yetlerinin özelliği,

ç) Ayrı atölye/laboratuvar olarak belirlenmekle birlikte sahip olduğu donanım, fiziki

büyüklüğü, yürütülen eğitim ve öğretim faaliyetlerinin özelliği ve yoğunluğu gibi hususlar dik-

kate alınarak bu atölye ve laboratuvarın sorumluluğunun diğer atölye ve laboratuvar şeflerinden

birinin uhdesine verilip verilemeyeceği,

hususları birlikte değerlendirilerek, şef görevlendirilmesi gereken atölye ve laboratu-

varlar tespit edilir ve hazırlanan tutanak üyelerce imzalanır. Bu tespitler, atölye ve laboratuvar

şefi görevlendirilmesinde esas alınır. Herhangi bir atölye ve laboratuvar şefinin görevinden ay-

rılması halinde, söz konusu atölye ve laboratuvarlar için şef görevlendirilip görevlendirilme-

yeceği bu fıkra hükmüne göre yeniden değerlendirilebilir.”

MADDE 31 – Aynı Yönetmeliğin 86 ncı maddesinin altıncı fıkrası aşağıdaki şekilde

değiştirilmiştir.

“(6) Anadolu imam-hatip lisesi meslek dersleri öğretmenleri gerek ders saatleri içeri-

sinde, gerekse ders saatleri dışında olmak üzere öğrencilerin mesleki becerilerinin geliştirilmesi

için çevreyle ilişki kurmalarına rehberlik ederek mesleki uygulamalarının verimli olması yö-

nünde çalışmalar yapar ve faaliyetlere katılır. Yapılan çalışma ve faaliyetlerin raporunu hazırlar.

Hazırlanan raporlar il milli eğitim müdürlüğünce birleştirilerek ders yılı sonunda ilgili Genel

Müdürlüğe gönderilir.”

MADDE 32 – Aynı Yönetmeliğin 87 nci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde

değiştirilmiştir.

“(1) Ortaöğretim kurumlarında görevli yönetici ve öğretmenler; eylül ayının ilk iş gü-

nünden derslerin başlangıç tarihine, derslerin kesimi tarihinden temmuz ayının ilk iş gününe

kadar geçen süreler ile kasım ve nisan aylarında yapılacak ara tatillerde, Bakanlıkça hazırlanan

program dâhilinde kendi okullarında mesleki çalışma yaparlar. Ancak ilçe, il veya ülke gene-

linde genel hayatı etkileyen salgın hastalık, doğal afet, elverişsiz hava koşulları gibi nedenlerle

eğitim ve öğretim faaliyetinin iki haftadan fazla süreyle yapılamaması ve uygulanacak telafi

programlarının ders yılı içerisinde tamamlanamaması durumunda yaz tatilinde yapılacak eğitim

ve öğretim faaliyetleri nedeniyle Bakanlıkça mesleki çalışma takviminde değişiklik yapılabilir.

Mesleki çalışma programı, okul müdürlüğünce yönetici ve öğretmenlere bir hafta önceden du-

yurulur.”

MADDE 33 – Aynı Yönetmeliğin 91 inci maddesinin ikinci fıkrasının (ç) bendi aşağı-

daki şekilde değiştirilmiştir.

“ç) Hamile öğretmenlere, hamileliğin yirmi dördüncü haftasından itibaren doğum son-

rası analık izni süresinin bitimini takip eden bir yıllık sürenin sonuna kadar istememesi halinde

nöbet görevi verilmez.”
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MADDE 34 – Aynı Yönetmeliğin 133 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan “ko-

ordinatör öğretmen tarafından tutulan raporlarla” ibaresi “koordinatör veya gözetim ve denetim

görevi yapan öğretmen tarafından tutulan raporlarla” olarak değiştirilmiş, aynı fıkrada yer alan

“Staj bitirme sınavı puanı, ilişkilendirildiği dersin yılsonu puanının belirlenmesinde dikkate

alınır.” cümlesi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 35 – Aynı Yönetmeliğin 171 inci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “olum-

suz davranışları tekrarlamayan öğrencilerin durumları,” ibaresinden sonra gelmek üzere “açık

ortaöğretim kurumlarına geçiş yapanlar dâhil” ibaresi eklenmiştir.

MADDE 36 – Aynı Yönetmeliğe aşağıdaki ek madde eklenmiştir.

“Olağanüstü durumlarda eğitim, öğretim, yönetim ve işleyişe ilişkin alınması gereken

tedbirler

EK MADDE 3 – (1) İlçe, il veya ülke genelinde genel hayatı etkileyen salgın hastalık,

doğal afet, elverişsiz hava koşulları gibi durumlarda bu Yönetmelikle düzenlenen eğitim, öğ-

retim, yönetim ve işleyişe ilişkin usul ve esaslar Bakanlıkça ayrıca belirlenebilir.”

MADDE 37 – Aynı Yönetmeliğe aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

“Mevcut öğrencilerin sorumlu olarak sınıf geçme durumu

GEÇİCİ MADDE 11 – (1) Bu maddeyi ihdas eden Yönetmelik ile yapılan değişiklik-

ler, 2019-2020 eğitim ve öğretim yılında mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarının Anadolu

teknik ve Anadolu meslek programlarında kayıtlı öğrencilerin nakil ve geçişleri ile diğer okul-

lardan bu programlara nakil ve geçişler ve alana/dala yerleştirme ile ilgili iş ve işlemlerde uy-

gulanmaz.”

MADDE 38 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 39 – Bu Yönetmelik hükümlerini Millî Eğitim Bakanı yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

7/9/2013 28758

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

1- 19/2/2014 28918

2- 21/6/2014 29037

3- 13/9/2014 29118

4- 1/7/2015 29403

5- 28/10/2016 29871

6- 26/3/2017 30019

7- 16/9/2017 30182

8- 14/2/2018 30332

9- 1/9/2018 30522

10- 12/7/2019 30829

11- 5/9/2019 30879

12- 8/5/2020 31121
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Ticaret Bakanlığından:

İHRACATA YÖNELİK DEVLET YARDIMLARI KAPSAMINDA DESTEKLEME

VE FİYAT İSTİKRAR FONUNDAN YAPILAN ÖDEMELERE İLİŞKİN

USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 19/3/2011 tarihli ve 27879 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İhracata

Yönelik Devlet Yardımları Kapsamında Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonundan Yapılan Öde-

melere İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 1 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiş-

tirilmiştir.

“MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonundan ya-

pılan ihracata yönelik devlet yardımlarının harcanmasına ilişkin iş ve işlemlerin, belgelendi-

rilmesi, muhasebeleştirilmesi, belgelerin muhafazası ve ibrazı, raporlanması, kontrolü ile Tür-

kiye İhracatçılar Meclisi, İhracatçı Birlikleri, Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı ile Ticaret

Bakanlığı tarafından görevlendirilen ilgili diğer kurum ve kuruluşların denetimine ilişkin usul

ve esasları belirlemektir.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 3 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 3/6/2011 tarihli ve 637 sayılı Destekleme ve Fiyat

İstikrar Fonu ve Bazı Düzenlemeler Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 37 nci mad-

desine dayanılarak hazırlanmıştır.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi aşağı-

daki şekilde değiştirilmiş, aynı fıkraya aşağıdaki bentler eklenmiştir.

“a) Bakanlık: Ticaret Bakanlığını,”

“e) DYS: Ticaret Bakanlığı Destek Yönetim Sistemini,

f) Elektronik imza: Münhasıran imza sahibine bağlı olan, sadece imza sahibinin tasar-

rufunda bulunan güvenli elektronik imza oluşturma aracı ile oluşturulan, nitelikli elektronik

sertifikaya dayanarak imza sahibinin kimliğinin ve imzalanmış elektronik veride sonradan her-

hangi bir değişiklik yapılıp yapılmadığının tespitini sağlayan elektronik veriyi,”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 5 inci maddesinin ikinci ve üçüncü fıkraları aşağıdaki

şekilde değiştirilmiştir.

“(2) Bakanlık tarafından, destek ödemelerine ilişkin iş ve işlemlerin doğrudan Bakan-

lıkça yürütülmesinin öngörüldüğü hallerde, başvuru sahipleri Bakanlık İhracat Genel Müdür-

lüğüne veya Serbest Bölgeler, Yurtdışı Yatırım ve Hizmetler Genel Müdürlüğüne ilgili destek

mevzuatında belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde başvurur.

(3) Bakanlık tarafından, destek ödemelerine ilişkin iş ve işlemlerin incelemeci kuru-

luşlar vasıtasıyla yapılmasının öngörüldüğü hallerde, başvuru sahipleri bu kurum ve kuruluşlara

ilgili destek mevzuatında belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde başvurur.”

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 6 ncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 6 – (1) 5 inci maddenin ikinci fıkrası uyarınca İhracat Genel Müdürlüğüne

veya Serbest Bölgeler, Yurtdışı Yatırım ve Hizmetler Genel Müdürlüğüne yapılan başvuruya

istinaden bu genel müdürlükler tarafından, aynı fıkrada belirtilen mevzuat ile belirlenen usul
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ve esaslar kapsamında bilgi ve belge kontrolü gerçekleştirilerek gerekli inceleme yapılır. İlgili

mevzuata uygun olan başvurulara ilişkin destek ödemelerinden yararlanacak hak sahipleri ile

destek tutarları Hazine ve Maliye Bakanlığı ve/veya Sosyal Güvenlik Kurumundan temin edilen

ve borç durumunu gösteren bilgi veya belgeler de dikkate alınmak suretiyle tespit edilerek haf-

talık olarak bu Yönetmeliğin ekinde yer alan DFİF Ödemelerine İlişkin Tahakkuk Listesine iki

nüsha halinde işlenir ve bir nüshası TCMB’ye gönderilir.

(2) 5 inci maddenin üçüncü fıkrası uyarınca incelemeci kuruluşlara yapılan başvuruya

istinaden incelemeci kuruluşlar tarafından, aynı maddenin ikinci fıkrasında belirtilen mevzuat

ile belirlenen esas ve usuller kapsamında bilgi ve belge kontrolü gerçekleştirilerek gerekli in-

celeme yapılır. İlgili mevzuata uygun olan başvurulara ilişkin destek ödemelerinden yararla-

nacak hak sahipleri ile destek tutarları Hazine ve Maliye Bakanlığı ve/veya Sosyal Güvenlik

Kurumundan temin edilen ve borç durumunu gösteren bilgi veya belgeler de dikkate alınmak

suretiyle tespit edilerek haftalık olarak bu Yönetmeliğin ekinde yer alan DFİF Ödemelerine

İlişkin Tahakkuk Listesine üç nüsha halinde işlenir ve imzalandıktan sonra iki nüshası İhracat

Genel Müdürlüğüne veya Serbest Bölgeler, Yurtdışı Yatırım ve Hizmetler Genel Müdürlüğüne

sunulacak şekilde hazırlanarak Bakanlığa gönderilir. Bakanlık da bu tahakkuk listelerini

TCMB’ye iletir.

(3) DYS üzerinden 5 inci maddenin ikinci fıkrası uyarınca İhracat Genel Müdürlüğüne

veya Serbest Bölgeler, Yurtdışı Yatırım ve Hizmetler Genel Müdürlüğüne yapılan başvurularda

bu genel müdürlükler tarafından, 5 inci maddenin üçüncü fıkrası uyarınca incelemeci kuruluş-

lara yapılan başvurularda incelemeci kuruluşlar tarafından, ilgili destek mevzuatında belirlenen

esas ve usuller kapsamında DYS üzerinde bilgi ve belge kontrolü gerçekleştirilerek gerekli in-

celeme yapılır. İlgili mevzuata uygun olan başvurulara ilişkin destek ödemelerinden yararla-

nacak hak sahipleri ile destek tutarları Hazine ve Maliye Bakanlığı ve/veya Sosyal Güvenlik

Kurumundan temin edilen ve borç durumunu gösteren bilgi veya belgeler de dikkate alınmak

suretiyle tespit edilerek bu Yönetmeliğin ekinde yer alan DFİF Ödemelerine İlişkin Tahakkuk

Listesine DYS üzerinde işlenir. DYS üzerinde oluşturulan tahakkuk listeleri fiziki olarak ayrıca

iletilmez.”

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 7 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 7 – (1) İlgili mevzuat uyarınca destek ödemesi başvurusunda istenilen tüm

bilgi ve belgeler başvuru yapılan kurum ve kuruluşlarda muhafaza edilir. Ancak, söz konusu

destek ödemesine ilişkin belgelerin başvuru sahibi tarafından DYS’ye veya elektronik imza

uygulaması çerçevesinde otomasyon sistemlerine yüklenmesi durumunda, orijinal evrakların

başvuru yapılan kurum ve kuruluşlara ibrazı aranmaz.

(2) İncelemeci kuruluşlar ile görevlileri; destek başvurusu işlemlerine ait tüm bilgi ve

belgeleri denetimle görevlendirilmiş olanlara ibraz etmek, görevin sağlıklı yapılmasını sağla-

yacak önlemleri almak ve her türlü yardım ve kolaylığı göstermekle yükümlüdür. Ancak, baş-

vuru sahipleri tarafından DYS’ye veya elektronik imza uygulaması çerçevesinde otomasyon

sistemlerine yüklenen destek ödemesine konu belgelerin eksiksiz bir şekilde muhafaza yüküm-

lülüğü ve denetime karşı sorumluluğu, destek başvurusunda bulunulmasından itibaren 10 yıl

boyunca başvuru sahibine aittir.
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(3) Saklanmakla yükümlü olunan belgeler; yangın, su baskını veya yer sarsıntısı gibi

bir afet veya hırsızlık sebebiyle ve kanuni saklama süresi içinde zıyaa uğrarsa, destek başvu-

rusunda bulunmuş olan başvuru sahiplerinin zıyaı öğrendikleri tarihten itibaren on beş gün içe-

risinde Bakanlığı ve başvuru yapılan incelemeci kuruluşu bilgilendirmesi gerekmektedir. Ba-

kanlık, belgelerin zıyaına neden olduğu iddia edilen durumun tespiti için başvuru sahibinden

her türlü bilgi ve belgeyi talep edebilir. Başvuru sahibi destek başvurusuna konu belgelerin

muhafazası ve gerektiğinde ibrazı yükümlüğünden ancak Bakanlıkça zıya nedeninin sabit ol-

duğunun tespit edilmesi koşuluyla kurtulabilir.”

MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde

değiştirilmiş ve aynı maddeye aşağıdaki fıkralar eklenmiştir.

“(1) Gerçekleştirme görevlisi tarafından, incelemeci kuruluşlarca düzenlenerek İhracat

Genel Müdürlüğüne veya Serbest Bölgeler, Yurtdışı Yatırım ve Hizmetler Genel Müdürlüğüne

sunulan tahakkuk listeleri ile anılan genel müdürlüklerce hazırlanan tahakkuk listelerinin bu

Yönetmelik kapsamında tam ve eksiksiz doldurulduğuna ilişkin kontroller yapılır ve tahakkuk

listeleri imzalanarak TCMB’ye gönderilir. Tahakkuk listelerinin kontrolünde başka bilgi ve

belge aranmaz. Ancak, bu Genel Müdürlükler tarafından gerek görülmesi halinde tahakkuk lis-

telerinin düzenlenmesine dayanak teşkil eden bilgi ve belgeler incelemeci kuruluşlardan talep

edilebilir. İncelemeci kuruluşlar bu belgeleri ibraz etmekle yükümlüdür.”

“(3) Gerçekleştirme görevlisi tarafından, incelemeci kuruluşlarca DYS’de düzenlenen

ve İhracat Genel Müdürlüğüne veya Serbest Bölgeler, Yurtdışı Yatırım ve Hizmetler Genel

Müdürlüğüne DYS üzerinden sunulan tahakkuk listeleri ile anılan genel müdürlüklerce DYS

üzerinde hazırlanan tahakkuk listelerinin bu Yönetmelik kapsamında tam ve eksiksiz doldu-

rulduğuna ilişkin kontroller DYS üzerinde yapılır ve tahakkuk listeleri Bakanlık tarafından

DYS üzerinde elektronik imza ile imzalanarak TCMB’ye gönderilir. DYS üzerinden iletilen

tahakkuk listeleri fiziksel olarak ayrıca gönderilmez. Tahakkuk listelerinin kontrolünde başka

bilgi ve belge aranmaz. Ancak, bu Genel Müdürlükler tarafından gerek görülmesi halinde ta-

hakkuk listelerinin düzenlenmesine dayanak teşkil eden bilgi ve belgeler incelemeci kuruluş-

lardan talep edilebilir. İncelemeci kuruluşlar bu belgeleri ibraz etmekle yükümlüdür.

(4) DYS’de hazırlanan tahakkuk listelerinde yer alan bilgilere istinaden tanzim edilen

harcama talimatı, yapılacak destek ödemeleri için eksiksiz olarak düzenlenerek harcama yet-

kilisi tarafından imzalanır.”

MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin 10 uncu maddesinin üçüncü ve dördüncü fıkraları

aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı maddeye aşağıdaki fıkralar eklenmiştir.

“(3) Gerçekleştirme görevlisi tarafından imzalanan ödeme emri belgesi, harcama yet-

kilisince imzalanmadan önce, harcama talimatı, ödenek durum bilgisi cetveli ve bu Yönetme-

liğin ekinde yer alan DFİF karar bazlı icmal listesiyle birlikte Bakanlık Strateji Geliştirme Baş-

kanlığına gönderilir. Strateji Geliştirme Başkanlığınca anılan belgelerin, yılı bütçe ödeneklerine

uygunluğu ve maddi hata yönünden kontrolü yapılır, uygun görülen ödeme emri belgesi ve bu

belgenin ekinde yer alan belgeler İhracat Genel Müdürlüğüne veya Serbest Bölgeler, Yurtdışı

Yatırım ve Hizmetler Genel Müdürlüğüne gönderilir.
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(4) Strateji Geliştirme Başkanlığınca yılı bütçe ödeneklerine uygunluğu ve maddi hata

yönünden kontrolü yapılan ödeme emri belgesi ilgili harcama yetkilisi tarafından imzalanır ve

harcama talimatı, ödenek durum bilgisi cetveli ve bu Yönetmeliğin ekinde yer alan DFİF karar

bazlı icmal listesiyle birlikte muhasebe birimine gönderilir. Ödeme emri belgesinde yer alan

tutar muhasebe birimi tarafından TCMB nezdinde bulunan DFİF hesabına aktarılır.”

“(6) DYS üzerinde oluşturulan tahakkuk listeleri hakkında birinci ve ikinci fıkra hü-

kümleri uygulanmaz. Üçüncü ve dördüncü fıkralardaki hükümler DYS üzerinde oluşturulan

tahakkuk listeleri hakkında da uygulanır.

(7) DYS üzerinde elektronik imza ile imzalanarak oluşturulan ve 9 uncu maddenin

üçüncü fıkrası uyarınca DYS üzerinden iletilen tahakkuk listelerinde yer alan hak sahiplerine

TCMB tarafından ödeme yapılır.”

MADDE 9 – Aynı Yönetmeliğin 13 üncü maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde

değiştirilmiştir.

“(1) DFİF’ten yapılan destek ödemelerine ilişkin olarak, Türkiye İhracatçılar Meclisi,

İhracatçı Birlikleri, Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı ile Bakanlıkça görevlendirilen ilgili di-

ğer kurum ve kuruluşlar; hak sahipleri ve destek tutarları ile buna ilişkin tahakkuk listelerinin

İhracat Genel Müdürlüğüne veya Serbest Bölgeler, Yurtdışı Yatırım ve Hizmetler Genel Mü-

dürlüğüne, ilgili mevzuata uygun olarak düzenlenerek sunulmasına yönelik olarak Bakanlığa

karşı mali açıdan sorumludur.”

MADDE 10 – Aynı Yönetmeliğin 14 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 14 – (1) Bakanlık tarafından, ihracata yönelik devlet yardımları kapsamında

DFİF’ten yapılan destek ödemelerine ilişkin olarak incelemeci kuruluşlar nezdinde inceleme

ve denetimler yapılır. Denetimlerin Bakanlık İç Denetim Birimi Başkanlığınca yapılması esastır.”

MADDE 11 – Aynı Yönetmeliğin 15 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 15 – (1) Bakanlık, bu Yönetmeliğin uygulanmasına ilişkin gerekli düzenle-

meleri yapmaya ve önlemleri almaya, uygulamada ortaya çıkacak özel ve zorunlu durumları

inceleyip sonuçlandırmaya, ilgili mevzuat uyarınca bu Yönetmelik hükümleri çerçevesinde

ödenen destek miktarını her türlü kamu alacağına karşılık mahsup etmeye ilişkin tedbirleri al-

maya yetkilidir.”

MADDE 12 – Aynı Yönetmeliğin 17 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 17 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Ticaret Bakanı yürütür.”

MADDE 13 – Aynı Yönetmeliğin eki ekteki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 14 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 15 – Bu Yönetmelik hükümlerini Ticaret Bakanı yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

19/3/2011 27879

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

1- 6/12/2011 28134
2- 7/7/2017 30117
3- 26/11/2017 30252
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Türkiye İlaç ve Tıbbî Cihaz Kurumundan:
TIBBİ CİHAZ SATIŞ, REKLAM VE TANITIM YÖNETMELİĞİNDE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 15/5/2014 tarihli ve 29001 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Tıbbi Cihaz
Satış, Reklam ve Tanıtım Yönetmeliğinin 2 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; 7/6/2011 tarihli ve 27957 sayılı Resmî Gazete’de
yayımlanan Tıbbi Cihaz Yönetmeliği, 7/6/2011 tarihli ve 27957 sayılı Resmî Gazete’de ya-
yımlanan Vücuda Yerleştirilebilir Aktif Tıbbi Cihazlar Yönetmeliği ile 9/1/2007 tarihli ve 26398
sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Vücut Dışında Kullanılan (İn Vitro) Tıbbi Tanı Cihazları
Yönetmeliği kapsamına giren cihazların piyasaya arzını, piyasada bulundurulmasını, reklam,
bilgilendirme, klinik destek, tanıtım ve pazarlama faaliyetlerini, Kurumca belirlenen kayıt ve
bilgi yönetim sistemlerine kayıt işlemlerini ve bu maddede belirtilen faaliyetleri yürüten gerçek
veya tüzel kişileri kapsar.

(2) Kamu sağlık kurum ve kuruluşları, 18/1/2014 tarihli ve 28886 sayılı Resmî Gaze-
te’de yayımlanan Optisyenlik Müesseseleri Hakkında Yönetmelik kapsamına giren optisyenlik
müesseseleri, 24/9/2011 tarihli ve 28064 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Ismarlama Protez
ve Ortez Merkezleri ile İşitme Cihazı Merkezleri Hakkında Yönetmelik kapsamına giren ıs-
marlama protez ve ortez merkezleri ile işitme cihazı merkezleri ve 7/12/2005 tarihli ve 26016
sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Diş Protez Laboratuvarları Yönetmeliği kapsamına giren
diş protez laboratuvarları bu Yönetmeliğin kapsamı dışındadır. Ancak bu yerlerde piyasaya arz
edilen veya bu yerler vasıtasıyla piyasada bulundurulan tıbbi cihazların uzaktan iletişim aracı
vasıtasıyla ticareti, reklamı, bilgilendirme, klinik destek ve tanıtım faaliyetleri ile Kurumca be-
lirlenen kayıt ve bilgi yönetim sistemlerine yönelik kayıt işlemleri bu Yönetmelik kapsamın-
dadır.

(3) Bu Yönetmelik, ilgili diğer teknik düzenlemelere uyması koşuluyla kamu sağlık
kurum ve kuruluşları bünyesinde imal edilerek kullanılan cihazları kapsamaz.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 3 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik; 29/6/2001 tarihli ve 4703 sayılı Ürünlere İlişkin

Teknik Mevzuatın Hazırlanması ve Uygulanmasına Dair Kanun ve 15/7/2018 tarihli ve 30479
sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 4 sayılı Bakanlıklara Bağlı, İlgili, İlişkili Kurum ve Kuru-
luşlar ile Diğer Kurum ve Kuruluşların Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin
508 inci ve 796 ncı maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki bentler
eklenmiştir.

“r) Doğrudan satış: Herhangi bir doğrudan satış şirketi tarafından istihdam edilsin ya
da edilmesin satış temsilcisi, dağıtıcı, distribütör ve benzeri adlarla hareket edenlerin bir mal
veya hizmeti kendi evlerinde ya da perakende satış yerleri kullanılmaksızın tüketicinin ev veya
iş yaşantısını sürdürdüğü mekânlar gibi iş yeri dışında, tek veya çok katmanlı satış yöntemle-
riyle tüketicilere sunulmasını öngören pazarlama sistemini,

s) Piyasaya arz: Araştırma amaçlı cihazlar hariç olmak üzere bir cihazın piyasada ilk
kez bulundurulmasını,

ş) Piyasada bulundurma: Araştırma amaçlı cihazlar hariç olmak üzere piyasaya arz edi-
len bir cihazın, ticari bir faaliyet yoluyla, bedelli veya bedelsiz olarak, dağıtım, tüketim ya da
kullanım için piyasaya sağlanmasını,
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t) Tekil bildirim: Tıbbi cihazların üretildiği veya ithal edildiği andan itibaren Ürün Takip
Sistemi üzerinden yapılması gereken tüm hareket bildirimlerini,

u) Tüketici: Ticari veya mesleki olmayan amaçlarla hareket eden gerçek veya tüzel kişiyi,
ü) Yönlendirme: Tüketicinin bir başkası tarafından bilfiil olacak şekilde; ikna, telkin

veya diğer bir suretle belirli bir satış merkezine veya belirli bir sağlık hizmet sunucusuna git-
mesini sağlamak üzere yapılan sistemli hareketleri veya davranışları,”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 5 inci maddesinin ikinci fıkrasının (d) bendi aşağıdaki
şekilde değiştirilmiştir.

“d) Satış merkezi olarak Müdürlükçe yetkilendirilecek yere ait ilgili merciden alınan
iş yeri açma ve çalıştırma ruhsatı veya yetkilendirilecek yerin serbest bölge, teknokent veya
organize sanayi bölgesinde olması durumunda ilgili yerin yönetiminden alınan ve başvuru sa-
hibi gerçek veya tüzel kişiliğin ilgili teknokentte veya organize sanayi bölgesinde faaliyet gös-
terdiğine dair alınan belge veya başvuru sahibi gerçek veya tüzel kişiliğinin ecza deposu olması
durumunda Kurum tarafından düzenlenmiş ecza deposu ruhsatnamesi,”

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesinin dördüncü fıkrası aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.

“(4) Satış merkezleri, piyasaya arz ettiği veya piyasada bulundurduğu tıbbi cihazları,
Kurum tarafından oluşturulan kayıt ve bilgi yönetim sistemine kaydetmek, kayıt altına alınan
bilgileri güncel tutmak ve bu cihazların izlenebilirliğini sağlamak üzere tekil hareket bildirim
işlemlerini yapmak zorundadır.”

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 10 uncu maddesinin sekizinci fıkrası aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.

“(8) Sorumlu müdürün görevine son verilmesi, istifası, sorumlu müdür olarak görev
yapmayı haiz şartları herhangi bir şekilde kaybetmesi durumunda,  böyle bir durumun ortaya
çıkmasından itibaren on iş günü, kişinin vefatı halinde ise yirmi iş günü içerisinde satış mer-
kezinin müdürlüğe bildirimde bulunması gerekir. Söz konusu durumun tespitinden itibaren en
geç otuz iş günü içerisinde de yeni bir sorumlu müdür görevlendirilmesi zorunludur. Bu süre
içerisinde satış merkezinin yeni bir sorumlu müdür görevlendirmemesi halinde, yeni bir so-
rumlu müdür görevlendirilinceye kadar söz konusu merkezin tıbbi cihaz satış faaliyeti geçici
olarak durdurulur.”

MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 11 inci maddesinin altıncı fıkrası aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.

“(6) Satış merkezinde satış ve tanıtım elemanı olarak bir kişi görev yapmaktayken bu
satış ve tanıtım elemanının görevine son verilmesi, istifası, satış ve tanıtım elemanı olarak
görev yapmayı haiz şartları herhangi bir şekilde kaybetmesi durumunda, böyle bir durumunun
ortaya çıkmasından itibaren on iş günü, kişinin vefatı halinde ise yirmi iş günü içerisinde satış
merkezinin müdürlüğe bildirimde bulunması gerekir. Söz konusu durumun tespitinden itibaren
en geç altmış iş günü içerisinde de yeni bir satış ve tanıtım elemanının görevlendirilmesi zo-
runludur. Bu süre içerisinde satış merkezinin yeni bir satış tanıtım elemanı görevlendirmemesi
halinde, yeni bir satış tanıtım elemanı görevlendirilinceye kadar söz konusu merkezin tıbbi ci-
haz satış faaliyeti geçici olarak durdurulur.”

MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin 15 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelik uyarınca;
a) Yalnızca; işitme cihazı merkezlerinde, ısmarlama protez ve ortez merkezlerinde veya

optisyenlik müesseselerinde ya da diş protez laboratuvarlarında satışı, uyarlaması veya uygu-
laması yapılan cihazların,
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b) Münhasıran sağlık meslek mensupları tarafından, kullanılması veya uygulanması
öngörülen ya da tıbbi cihaz satış merkezlerinde uygulama gerektiren cihazların,

tüketiciye hitaben reklamı yapılamaz.
c) Ek-3’te yer alan listedeki ürünler istisna olmak kaydıyla (a) ve (b) bentlerinde belir-

tilen cihazlar haricinde kalan cihazların tüketiciye hitaben reklamı, yalnızca cihazın satışının
yapıldığı internet ortamında yapılır. Ek-3’te yer alan cihazların tüketiciye hitaben reklamı ise
serbestçe yapılabilir.

(2) Kurumun izni ile yapılan ve sağlık meslek mensuplarına cihazın piyasaya arz edil-
diğini duyuran gazete/dergi ilanları ile satış merkezlerinin resmî internet sitelerinde yapmış ol-
dukları cihaz bilgilendirmeleri, birinci fıkra hükümleri kapsamı dışındadır.

(3) Yapılan reklamlar, 7/11/2013 tarihli ve 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında
Kanun, 15/2/2011 tarihli ve 6112 sayılı Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayın Hizmetleri
Hakkında Kanun ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine uygun olmak zorundadır.

(4) Reklam verenler, reklamcılar ve mecra kuruluşları bu Yönetmelikte belirtilen ilke-
lere uymakla yükümlüdür.

(5) Bu Yönetmelik hükümlerine aykırı olarak yapılan reklamların tespiti halinde tıbbi
cihaz satış merkezi ilgili uygunsuzluğun giderilmesi hususunda uyarılır. Belirtilen uygunsuz-
luğun tebliğ tarihinden itibaren üç iş günü içerisinde giderilmemesi halinde tıbbi cihaz satış
merkezinin satış faaliyeti 15 gün süreyle durdurulur.

(6) Tüketiciye yönelik yapılan aykırı reklamlar ayrıca Ticaret Bakanlığı ve ilgili kuru-
luşlara bildirilir.”

MADDE 9 – Aynı Yönetmeliğin 26 ncı maddesinin dördüncü ve beşinci fıkraları aşa-
ğıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(4) Tıbbi cihazların tüketiciye hitaben gazete, radyo, televizyon ve telefonda satış ara-
cılığıyla veya doğrudan satış yoluyla piyasaya arzı ya da piyasada bulundurulması yasaktır.

(5) Bu Yönetmelik uyarınca;
a) Yalnızca; işitme cihazı merkezlerinde, ısmarlama protez ve ortez merkezlerinde,  op-

tisyenlik müesseselerinde veya diş protez laboratuvarlarında satışı, uyarlaması veya uygulaması
yapılan cihazların,

b) Münhasıran sağlık profesyonelleri tarafından kullanılması veya uygulanması öngö-
rülen ya da tıbbi cihaz satış merkezlerinde uygulama gerektiren cihazların,

tüketiciye hitaben internet ortamında satışı yasak olup bu madde kapsamına girmeyen
tıbbi cihazların internet ortamında satışı ise yalnızca bu Yönetmelik uyarınca yetkilendirilen
satış merkezlerince yapılır. Ek-3’te yer alan cihazların tüketiciye yönelik internet ortamında
satışı için satış merkezi yetki belgesi aranmaz.”

“(6) Bu Yönetmelik hükümlerine aykırı olarak yapılan internet satışının tespiti halinde
tıbbi cihaz satış merkezi, ilgili uygunsuzluğun giderilmesi hususunda uyarılır. Belirtilen uy-
gunsuzluğun tebliğ tarihinden itibaren üç iş günü içerisinde giderilmemesi halinde tıbbi cihaz
satış merkezinin satış faaliyeti 15 gün süreyle geçici olarak durdurulur.”

MADDE 10 – Aynı Yönetmeliğin 29 uncu maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi yü-
rürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 11 – Aynı Yönetmeliğin 30 uncu maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.
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“(1) Tıbbi cihaz satış merkezinin yetki belgesi;

a) Geçici faaliyet durdurma uygulanmasına rağmen tespit edilen eksikliğin verilen süre

sonunda giderilmediğinin belirlenmesi durumunda,

b) Geçici faaliyet durdurma cezası uygulandığı süre içinde tıbbi cihaz satış faaliyetine

devam edildiğinin tespiti hâlinde,

iptal edilir.

c) İkinci kez iptal edilen gerçek ve tüzel kişilere bir yıl, üç kez veya daha üstünde iptal

edilen gerçek ve tüzel kişilere ise iki yıl içinde tekrar yetki belgesi düzenlenmez.”

MADDE 12 – Aynı Yönetmeliğin 32 nci maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde

değiştirilmiştir.

“(3) Bildirimsiz devir ve nakil işlemi yaptığı tespit edilen satış merkezlerinin ilgili ad-

rese yönelik düzenlenmiş yetki belgesi iptal edilir. Yetki belgesi bu şekilde iptal edilen gerçek

ve tüzel kişiler, bu Yönetmelik hükümlerini karşılamak kaydıyla tıbbi cihaz satış merkezi yetki

belgesi için yeniden müracaatta bulunabilir.”

MADDE 13 – Aynı Yönetmeliğin 33 üncü maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde

değiştirilmiş ve aynı maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(1) Farmasötik formda piyasaya arz edilen tıbbi cihazlar ile beşeri tıbbi ürünlerin uy-

gulanmasında kullanılan cihazlar hariç olmak üzere münhasıran sağlık meslek mensupları ta-

rafından kullanılması veya uygulanması gereken cihazların eczanede satışı yapılamaz. Bunun

dışındaki cihazlar herhangi bir yetki veya izin aranmaksızın eczanelerde satılabilir. Eczaneler

tarafından satılabilecek bu cihazlar Kurum tarafından duyurulur.”

“(3) Bakanlık, halk sağlığını etkileyen salgın, pandemi ve benzeri durumlarda, halkın

erişimini kolaylaştırmak amacıyla koruma amaçlı tıbbi cihazların satış yerlerine ilişkin istisnalar

getirebilir.”

MADDE 14 – Aynı Yönetmeliğin 34 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 34 – (1) Hekimler ve diş hekimlerince açılan poliklinikler ve muayeneha-

neler ile sadece tahlil ve görüntüleme hizmeti veren laboratuvar tanı merkezleri, eczaneler, op-

tisyenlik müesseseleri, işitme cihazı merkezleri, ısmarlama protez ve ortez merkezleri, diş pro-

tez laboratuvarları bulunan binalar hariç olmak üzere, içinde sağlık kurum ve kuruluşu bulunan

bina ve bahçesi ile müştemilatında satış merkezi açılamaz.”

MADDE 15 – Aynı Yönetmeliğin Ek-2’si ekteki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 16 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 17 – Bu Yönetmelik hükümlerini Türkiye İlaç ve Tıbbî Cihaz Kurumu Baş-

kanı yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

15/5/2014 29001

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

1- 25/7/2015 29425
2- 22/9/2016 29835
3- 24/9/2017 30190
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Türkiye Barolar Birliği Başkanlığından:

TÜRKİYE BAROLAR BİRLİĞİ AVUKATLIK KANUNU YÖNETMELİĞİNDE 

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 19/6/2002 tarihli ve 24790 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türkiye

Barolar Birliği Avukatlık Kanunu Yönetmeliğinin 28 inci maddesi aşağıdaki şekilde değişti-

rilmiştir.

“Madde 28 - Avukatlık Kanununun  77  nci  maddesinin  birinci fıkrasının  ilk cümle-

sine göre bölgesi içinde en az otuz avukat olan her il merkezinde kurulmuş bulunan baroların

kanuni organlarını kurabilme olanağını sonradan yitirmeleri halinde, Türkiye Barolar Birliği

bu baroya kayıtlı avukatların  en  yakın baroya  bağlanmasına  karar verir.

Avukatlık Kanununun 77 nci maddesinin birinci fıkrasının üçüncü cümlesine göre beş-

binden fazla avukat bulunan illerde asgari ikibin avukatla kurulan barolarda avukat sayısının

ikibinin altına düşmesi halinde Birlik, asgari avukat sayısının altı ay içinde sağlanmasını yazılı

olarak ilgili baroya bildirir. Verilen süre içinde eksiklik giderilemezse baronun tüzel kişiliğine

Birlik tarafından son verilir ve son verme kararı Birliğin resmi internet sitesinde ilan edilir.

Tüzel kişiliği sona eren baroya kayıtlı avukatlar ve stajyerler ilan tarihinden itibaren on beş

gün içinde o ilde bir baro varsa o baroya, birden fazla baro varsa diledikleri baroya kaydolur

ve bunların devam eden iş ve işlemleri kaydoldukları baro tarafından yürütülür. Tüzel kişiliği

sona eren baronun tasfiye işlemleri son yönetim kurulu tarafından Birliğin denetim ve gözeti-

minde yapılır ve kalan malvarlığı Birliğe geçer.

Protokolde baro başkanları, bir nolu barodan başlamak kaydıyla sırasıyla ve araya başka

makam girmeksizin İl Cumhuriyet Başsavcısının yanında yer alır.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 29 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Madde 29 - Baro bulunmayan bir ilin bölgesi içinde otuz avukatın sürekli olarak ça-

lıştığının anlaşılması, o ilde yeni bir baro kurulmasını gerektirir.

a) Türkiye Barolar Birliği, bağlı bulundukları bölge barosundan baro kurmak isteyen

avukatların ad ve adresleriyle, kaç yıldan beri orada oturduklarını ve meslek kıdemlerini belir-

ten listeyi göndermelerini ister.

b) Yeni baro kurulması için gerekli yasal koşulların saptanmasından sonra Türkiye Ba-

rolar Birliği, baronun kurulacağı il merkezinde ikametgâhı bulunan avukatlardan en kıdemlisini,

kuruluşu gerçekleştirmek üzere görevlendirir.

c) Görevli avukatın seçeceği ve başkanlığını yapacağı dört kişilik kurucu kurul, en geç

altı ay içinde yeni baronun kuruluşunu tamamlar ve Türkiye Barolar Birliğine bildirir. Baro bu

bildirimle tüzel kişilik kazanır.  Baronun kuruluşu, Türkiye Barolar Birliği tarafından Adalet

Bakanlığına bildirilir. 

ç) Avukatlık Kanununun 77 nci maddesinin ikinci fıkrası uyarınca baro kurulmasını

gerektiren koşulların mevcudiyeti, Türkiye Barolar Birliği Yönetim Kurulu tarafından saptan-

dığı hallerde de bu fıkranın (a), (b) ve (c) bentleri uygulanır.
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Beşbinden fazla avukat bulunan illerde asgari ikibin avukatla yeni bir baro kurulabilir.

a) Bu sayıların belirlenmesinde baro levhasına kayıtlı avukatlar ile kamu kurum ve ku-

ruluşları ile kamu iktisadi teşebbüslerinde görev yapan avukatlar esas alınır. Kuruluş müracaa-

tında, kuruluş talebini içeren dilekçe ile ikibin avukatın imzasının ve bu avukatların belirlediği

dört kişilik kurucular kurulunun isimlerinin yer aldığı liste Türkiye Barolar Birliğine verilir.

b) Başvuruda bulunan avukat, 1136 sayılı Avukatlık Kanunu uyarınca işten yasaklı bu-

lunmadığını, baronun kuruluşuna katılma isteğini, tüzel kişilik kazandığında o baronun levha-

sına kayıt olacağını ve verdiği bilgi ve belgelerin doğru olduğunu kabul, beyan, taahhüt eder.

c) Başvuruların asgari ikibin sayısına ulaşması halinde kurucular kurulu 1136 sayılı

Avukatlık Kanunu uyarınca gerekli şartları yerine getirdiklerini, verilen bilgi ve belgelerin doğ-

ru olduğunu kabul, beyan ve taahhüt etmek suretiyle baro kurmayı talep eder.

ç) Birlik, kuruluş işlemlerini yerine getirmek üzere kurucular kurulunu görevlendirir.

Kurucular kurulu en geç altı ay içinde organ seçimlerini yapmak üzere kuruluş genel kurulunu

toplar ve yeni baronun kuruluşunu tamamlayarak Birliğe bildirir. Baro bu bildirimle tüzel kişilik

kazanır. Baronun kuruluşu, Türkiye Barolar Birliği tarafından Adalet Bakanlığına bildirilir.

d) Baro tüzel kişilik kazandığı anda, kuruluş müracaatının ekinde imzası bulunan avu-

katlar, yeni kurulmuş olan baroya kaydedilmiş ve önceki barodan kaydı silinmiş kabul edilir.

Baro, avukatın önceki kayıtlı olduğu baroya durumu yazılı olarak bildirir. Avukatın önceki Ba-

rosu bu bildirim üzerine, avukatın sicil dosyasını Barosuna gönderir ve kendi levhasında gerekli

düzenlemeyi yapar.

e) Her iki baro levhasının güncellemesi elektronik ortamda da gerçekleştirilir. Güncel-

leme Türkiye Barolar Birliğine yazılı ya da elektronik ortamda iletilir.

f) Kamu kurum ve kuruluşları ile kamu iktisadi teşebbüslerinde görev yapan avukatların

tüzel kişilik kazanan baro levhasına kayıt işlemleri bu Yönetmeliğin 4 üncü maddesinden baş-

lamak üzere ilgili maddeler uyarınca gerçekleştirilir.

g) Yeni kurulan baro, seçimli ilk olağan genel kurulunu yapıncaya kadar Birlikte temsil

edilmez ve seçimli ilk olağan genel kurulunu Kanunun 82 nci maddesi hükmü uyarınca yapar.

ğ) Aynı ilde yeni bir baronun kurulması halinde Türkiye Barolar Birliği, tüzel kişilik

kazanma tarihini esas almak ve birden başlamak suretiyle baroları o ilin adıyla numaralandı-

rır.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 30 uncu maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi yürür-

lükten kaldırılmıştır.

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 31 inci maddesine birinci fıkradan sonra gelmek üzere

aşağıdaki fıkra eklenmiş ve diğer fıkralar buna göre teselsül ettirilmiştir.

“Beşbinden fazla avukat bulunan illerde asgari ikibin avukatla kurulan barolarda yapı-

lacak toplantılara katılacak tüm avukatların levhaya yazılı olması zorunludur.”

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 32 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “baro

olağan toplantıları” ibaresinden sonra gelmek üzere “son rakamı çift olan yıllarda olmak kay-

dıyla” ibaresi eklenmiştir.

MADDE 6 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 7 – Bu Yönetmelik hükümlerini Türkiye Barolar Birliği Yönetim Kurulu

yürütür.
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TEBLİĞ

Tarım ve Orman Bakanlığından:

SÖZLEŞME DIŞI ÜRETİLEN TÜTÜNLERİN AÇIK ARTIRMA YÖNTEMİ

İLE ALIM SATIMINA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR

HAKKINDA TEBLİĞ

Amaç ve kapsam

MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı; sözleşmeye bağlanmaksızın üretilen tütünler ile

sözleşme yapılmasına rağmen sözleşmeden fazla üretilmiş ve alıcısı tarafından satın alınmayan

tütünlerin alım-satım işlemlerinin usul ve esaslarının belirlenmesidir.

Dayanak

MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ, 10/7/2010 tarihli ve 27637 sayılı Resmî Gazete’de yayım-

lanan Tütün Üretimi, İşlenmesi, İç ve Dış Ticareti ile İlgili Usul ve Esaslar Hakkında Yönet-

meliğin 14 üncü maddesinin üçüncü fıkrasına dayanılarak hazırlanmıştır.

Alım-satım işlemlerine ilişkin hükümler

MADDE 3 – (1) Sözleşmeye bağlanmaksızın üretilen tütünler ile sözleşme yapılmasına

rağmen sözleşmeden fazla üretilmiş ve alıcısı tarafından satın alınmayan tütünlerin alım-satım

işlemlerine ilişkin usul ve esaslar aşağıdaki şekilde belirlenmiştir:

a) Tütün üretimi yapılan il ve ilçelerde yer alan Türkiye Ziraat Odaları Birliğine bağlı

Ziraat Odaları, kendi hizmet bölgelerindeki muhtarlıkları bu Tebliğin yayımı tarihinden itibaren

on gün içinde bu Tebliğden haberdar eder.

b) İlgili Ziraat Odaları tarafından Tarım ve Orman Bakanlığınca bildirilen sözleşmeye

bağlanmaksızın veya sözleşme fazlası üretilen tütün miktarı ve üretim merkezleri, Tarım ve

Orman Bakanlığı tarafından Tütün Ticareti Yetki Belgesi sahibi gerçek ve tüzel kişilere (alıcı)

Tarım ve Orman Bakanlığı internet sitesinden duyurulur. Açık artırmalı satışlara katılmak is-

teyen alıcılar, Tarım ve Orman Bakanlığına başvurarak sözleşme dışı üretim yapan üretici lis-

tesini temin edebilirler.

c) Bölgeler itibarıyla her grad tütün için açık artırma başlangıç fiyatı her yıl Tarım ve

Orman Bakanlığınca belirlenerek Tarım ve Orman Bakanlığı internet sitesinden duyurulur.

ç) Alıcılar, açık artırma yöntemi ile satın almak istedikleri tütünlerin Amerikan Grad

sınıflandırma sistemine göre tespitini yapıp fiyatını belirleyerek, fiyat tekliflerini (ihrak, su çürüğü
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gibi fiyata etki eden unsurlar dahil) ve kendilerini temsil edecek vekillerine ait bilgileri (noter

onaylı vekaletname ile) kapalı zarf ile Tarım ve Orman Bakanlığına bildirir veya açık artırma

mahallinde görevli Tütün Eksperi unvanlı Tarım ve Orman Bakanlığı personeline verir.

d) Alıcı, satın almak istediği üretici tütünlerinin tespit çalışmalarını kendi belirleyeceği

bir program dahilinde gerçekleştirir. Tarım ve Orman Bakanlığı gerekli gördüğü hallerde, açık

artırma başlangıç fiyatına esas olacak tespit çalışmasını yetkilendireceği tütün eksperlerine

yaptırabilir.

e) Açık artırmanın hangi tarihte yapılacağı; açık artırmaya katılmak isteyen alıcılara ve

sözleşme dışı tütün üretim bildiriminde bulunan üreticilere duyurulmak üzere ilgili Ziraat Oda-

sına, Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından bildirilir. Açık artırma yapılacak yer, tütünlerin bu-

lunduğu mahal ve işin gerekleri de dikkate alınarak, Tarım ve Orman Bakanlığınca görevlen-

dirilen Tütün Eksperi unvanlı personel tarafından belirlenir.

f) Tarım ve Orman Bakanlığınca görevlendirilen Tütün Eksperi unvanlı personel; her

bir üretici tütünü için verilen fiyat tekliflerini alıcıların ve üreticilerin veya temsilcilerinin hu-

zurunda ilan eder, bilahare açık artırmaya katılan alıcıların vermiş olduğu en yüksek fiyat tek-

lifinden açık artırmayı başlatır. Açık artırmada alıcıların her bir artırım işareti 25 Kr fiyat artı-

şına karşılık gelecek olup, tütünler en yüksek fiyatı veren alıcı adına tescil edilir. Üretici ve

alıcının veya vekillerinin artırmalı satışı takiben tescil listesini imzalaması suretiyle satış işlemi

tamamlanmış olur.

g) Alıcı ve üretici talepleri ile menfaatleri, işin hacmi ve benzeri hususlar göz önüne

alınarak, gerektiğinde; sözleşme dışı üretim bildiriminin alınması ve güncellenmesi, alıcının

tespit çalışmaları, fiyat teklifi alma, tekliflerin ilanı, açık artırmalı satışlar, tescil ve benzeri

tüm işlemler aynı gün içinde yapılabilir.

ğ) Alıcı, adına satışı tescil edilen tütünlerle ilgili tescil listesini imzalamaktan kaçına-

maz; ayrıca, artırmalı satışlarda adına tescil edilecek tütünleri, tescil tarihini izleyen on beş iş

günü içinde tesellüm etmek ve bedelini üreticiye ödemek zorundadır. Tesellüm ve teslim süresi

tarafların mutabakatıyla Tarım ve Orman Bakanlığınca uzatılabilir. Tescil edilen tütünlerin üre-

tici tarafından alıcıya teslim edilmemesi halinde; alıcı durumu açıklayan üretici dilekçesi veya

alıcı temsilcisi ve Ziraat Odası temsilcisinin birlikte düzenleyip imzaladığı tutanağı, (h) bendi

kapsamındaki işlemlere ilişkin belgelerle birlikte, süresi içerisinde Tarım ve Orman Bakanlığına

teslim eder. Üretici, satışı tescil edilen tütünleri ikametgâhının bulunduğu ilçe sınırları içinde
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alıcı tarafından belirlenen tesellüm merkezinde teslim etmek zorundadır. Alıcı tarafından be-

lirlenen tesellüm merkezinin, üreticinin ikametgâhının bulunduğu ilçe sınırları dışında olması

halinde, ilçe sınırlarını aşan kısımlar için alıcı tarafından, talebi halinde üreticiye nakliye ücreti

ödenir.

h) Alıcılar, satın alarak tesellümünü yaptıkları tütünler için Tütün Üretimi, İşlenmesi,

İç ve Dış Ticareti ile İlgili Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte belirtilen yaprak tütün tartı

ve fiyat pusulası, üretici hesap pusulası ve üretici hesap pusulaları paftasını usulüne uygun ola-

rak tutar ve üretici hesap pusulaları paftasının bir nüshasını tesellümü takip eden yirmi iş günü

içinde yazılı ve elektronik ortamda Tarım ve Orman Bakanlığına gönderir.

ı) Alıcı, adına tescili yapılan tütünleri zamanında tesellüm etmemesi veya ürün bedelini

ödememesi halinde üreticiye, tescili yapılan tütün kilosunun tescil fiyatıyla çarpımından oluşan

tutarın %10’u oranında cezai şart ödemeyi kabul etmiş sayılır. Üretici de, tescili yapılan tütün-

leri alıcıya teslim etmemesi halinde, bu madde kapsamında cezai şart ödemeyi kabul etmiş sa-

yılır.

i) Üreticinin açık artırmada oluşan fiyatı kabul etmeyerek tescil listesini imzalamaktan

kaçınması halinde tescil işlemi geçersiz sayılır. Bu gibi durumlarda üretici aleyhinde herhangi

bir yaptırım söz konusu olmaz; ayrıca, ilgili üretici tütünleri alıcı çıkması halinde tekrar açık

artırmaya konu olabilir.

j) Tütünlerin tesellümü aşamasında üretici ile alıcı arasında anlaşmazlık ortaya çıkması

halinde Tütün Üretimi, İşlenmesi, İç ve Dış Ticareti ile İlgili Usul ve Esaslar Hakkında Yönet-

meliğin 12 nci maddesi hükümleri uygulanır.

k) Artırmalı satışlarda tütünlerini pazarlamak için başvuran üreticiler ve artırmalı sa-

tışlara katılacağını bildiren alıcılar veya vekilleri bu Tebliğ hükümlerine uymayı kabul etmiş

sayılırlar. Bu Tebliğde yer almayan hususlarda ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

l) Sözleşme dışı üretilen tütünlerin fiyatlarının belirlenmesine esas tespit çalışmaları

her yıl Ağustos ayının sonunda tamamlanır. Fiyatı belirlenip; Tarım ve Orman Bakanlığı ka-

yıtlarına alınan ve açık artırmalı satışta alım-satımı gerçekleşmeyen üretici tütünlerine, her yıl

Ağustos ayından sonra da alıcı talebi olması halinde açık artırmalı satış işlemleri tekrarlanabilir.

Yürürlük

MADDE 4 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 5 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Tarım ve Orman Bakanı yürütür.
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YARGI BÖLÜMÜ

ANAYASA MAHKEMESİ KARARI
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İLÂN BÖLÜMÜ 
 

YARGI İLÂNLARI 
Ankara 34. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 6818 

—— • —— 
Büyükçekmece 1. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 6819 

—— • —— 

İstanbul 51. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 6781 
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İstanbul 2. Çocuk Mahkemesinden: 

 
 6777 

—— • —— 

İstanbul 22. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 6780 
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İstanbul 1. Çocuk Mahkemesinden: 

 
 6778 

—— •• —— 

ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI 
DÜZELTME İLANI 

Türk Kızılayı Genel Müdürlüğünden: 
Erzurum Yakutiye İlçesinde Bulunan Taşınmaz Üzerine Kat Karşılığı İnşaat İhalesine Ait 

Düzeltme İlanı 
1 - Resmî Gazetenin 31.08.2020 tarih ve 31230 sayılı nüshasında aslına uygun olarak 

yayımlanan mülkiyeti Türk Kızılay’a ait Erzurum İli, Yakutiye İlçesi, Muratpaşa Mahallesi, 223 
ada, 100 nolu parselde kayıtlı 1.521,02 m² yüzölçümlü bodrum kat dahil 7 (yedi) katlı kargir bina 
ve bahçesi ile yine aynı adada bulunan 101 nolu parselde kayıtlı 2.529,93 m² yüzölçümlü arsa 
vasıflı taşınmazların birlikte değerlendirilerek toplam 4.050,95 m² yüzölçümlü taşınmazlar 
üzerine kat karşılığı inşaat yapılması ihalesi ilan metninde aşağıdaki değişiklik yapılmıştır. 

2 - Firmalar, teklifleri ile birlikte en az 600.000,00 TL tutarında geçici teminat 
vereceklerdir. 

3 - İhaleye ait şartname bedeli 300.00 TL’dir. 
4 - Firmaların ihale zarflarını en geç 25.09.2020 günü saat 11:00’e kadar “Muratpaşa 

Mah. Bahçeler Sok. No: 5/B Yakutiye/ERZURUM” adresindeki Türk Kızılayı Erzurum Şube 
Başkanlığı Evrak Birimine vermiş / göndermiş olmaları gerekmekte olup; ihale 29.09.2020 tarih 
saat 11:00’de aynı adreste yapılacaktır. 6823/1-1 
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HİZMET ALIM İŞİ İHALE EDİLECEKTİR 
Ağrı Şeker Fabrikası Müdürlüğünden: 
Fabrikamız Kampanya İşleri Hizmet alımı işi T.Ş.F.A.Ş. Genel Müdürlüğü Mal ve 

Hizmet Alımı Yönetmeliği Esaslarına Göre Açık İhale Usulü İle İhale Edilecektir. 
İhale kayıt numarası : 2020/ 454178 
1 - İdarenin 
a) Adresi : Yaşar Kemal Cad. 5. Km AĞRI 
b) Telefon ve faks numarası : 0 472 215 38 45 - 0 472 215 35 80 
2 - İhale konusu malın 
a) Niteliği, türü ve miktarı : Ağrı Şeker Fabrikası Fabrika Kısımlarında Kampanya 

Döneminde Fabrikamız Kampanya İşlerinin yürütülmesi 
(Pancar Yüzdürme Hizmeti, Meydan Temizlik Hizmeti 
ve Ham Fabrika temizlik işleri için ± % 20 Toleranslı 75 
Gün Asgari Ücretin %10 fazlası 

  Kristal Şeker Ambalajlama İşleri, Kalite Kontrol 
Laboratuvarı İşleri, Rafineri temizlik işleri ve Pancar 
Analiz Laboratuvarı İşleri, Kireç ocağı temizlik işleri 
için ± % 20 Toleranslı 75 Gün Asgari Ücret) 

3 - İhalenin 
a) Yapılacağı yer : Ağrı Şeker Fabrikası 
b) İşin Süresi : ± % 20 Toleranslı 75 Gün 
c) Tarihi ve saati : 14.09.2020 - 10:00 
4 - İhale şartnamede belirtilen gereklilikleri yerine getiren yerli isteklilere açıktır. 
5 - İhale dokümanı Ağrı Şeker Fabrikası Müdürlüğü / AĞRI adresindeki Ticaret 

Servisinde görülebilir ve ihale dokümanları (KDV. Dahil) 236,00 TL. (İkiyüzotuzaltı TL.) karşılığı 
aynı adreslerden temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanlarını satın 
almaları zorunludur. 

6 - Teklifler, 14.09.2020 Pazartesi günü saat 10.00’a kadar Ağrı Şeker Fabrikası 
Müdürlüğü Yaşar Kemal Cad. 5. Km. AĞRI adresindeki Müdürlüğümüz Haberleşme Servisine 
verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 

7 - İstekliler tekliflerini, her bir iş kalemi için teklif edilen birim fiyatlarının miktarlarla 
çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat şeklinde vereceklerdir. İhale sonucu, 
ihale üzerinde bırakılan istekliyle her bir iş kalemi için teklif edilen birim fiyatların miktarlarla 
çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır. 

8 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri 
tutarda geçici teminat vereceklerdir. 

9 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 45 (Kırkbeş) takvim 
günü olmalıdır. 

10 - Ceza ve yasaklamaya ilişkin hususlar hariç, mezkur alım 4734 sayılı Kamu İhale 
Kanunu ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununa tabi değildir. 

 6836/1-1 
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TAŞIT MÜBADELE İLANI 
Bursa İl Jandarma Komutanlığından: 
“4645 sayılı Emniyet Genel Müdürlüğüne ait Araç, Gereç, Mal ve Malzemelerin Satış, 

Hibe, HEK ve Hurda Durum ve İşlemleri ile Hizmet Satışına Dair Kanuna istinaden 04.03.2020 
tarih ve 31058 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Emniyet Genel Müdürlüğüne ait Araç, Gereç, 
Mal ve Malzemelerin Satış, Hibe, HEK ve Hurda Durum ve İşlemleri ile Satışına Dair yönetmelik 
kapsamında Bursa İl J.K.lığınca muhtelif marka ve model (54) adet HEK taşıt ile (151) kalem 
(1.021) adet yedek parçanın mübadelesi yapılacaktır. 

1 - İdarenin; 
a) Adı : Bursa İl Jandarma Komutanlığı 
b) Adresi : Alaşar Mah. İstanbul Cad. Yalova Yolu 8. km. 

Osmangazi / Bursa  
c) Telefon ve faks numarası : Tel: 0 224 261 57 07   Fax: 0224 261 57 15 
ç) Elektronik posta adresi : eserkaraca@jandarma.gov.tr, 
2 - Mübadele Konusu İdare Tarafından Verilecek Malın Adı, Niteliği, Türü ve Miktarı: 
Ekonomik ömrünü doldurmuş; Toplam (54) adet muhtelif marka ve modelde HEK taşıtlar 

ve muhtelif marka araçlara ait (151) kalem (1.021) adet yedek parça. Bu taşıtların (54)’ü de HEK 
durumunda olup, bakımı yapıldığında trafiğe çıkabilecek durumdaki taşıtlardır. Yedek parçalar 
ise kullanılmamış olup J.Gn.K.lığı envanterinde artık yer almayan araçlara aittir. Mübadeleye esas 
taşıt ve yedek parça bilgileri www.jandarma.gov.tr. adresinde bulunan ilan sayfasında 
yayınlanacaktır. 

3 - İdare Tarafından Alınacak Mübadele Konusu Mal/Malzeme ve Taşıtların Durumu ve 
Özellikleri: 

(2) adet Dacia Duster Comfort 1.5 Blue Dci 115 Bg 4x4 Manuel Dizel SİYAH renk 
marka taşıt, (2) adet Egea Sedan (E6D) Easy 1,4 Fire 95 Hp Benzinli (6) ileri Manuel SİYAH 
renk marka taşıt, (1) adet Ford Courier Deluxe Kısa Kombi 1,5 l tdcı 100 Ps 6 ileri manuel Euro 
6.2 BEYAZ renk marka taşıt ve (2) pey dış lastik. Taşıtlar ve lastikler 2020 model ve 
kullanılmamış olacaktır. 

4 - İdare Tarafından Alınacak Malın/Malların Teslim Edileceği Yer ve Tarih: 
Mübadelede teklif edilen araçlar Alaşar mah. İstanbul Cad. Yalova Yolu 8.km. 

Osmangazi / Bursa adresinde bulunan Bursa İl Jandarma Komutanlığı 816 Nu.lı Birlik Mal 
Saymanlığına teslim edilecektir. Mübadele sözleşmesinin imzalanmasından sonra yüklenici, 
alınacak malı (60) (Altmış) gün içinde idareye teslim etmek zorundadır. 

5 - İdare Tarafından Verilecek Malın/Malları Teslim Alma Yeri ve Tarihi: 
Mübadele karşılığı verilecek (54) adet taşıt Bursa-Nilüfer İlçe J.K.lığı (Balkan Mah. 

Atatürk Bulvarı No: 37/1 Nilüfer/Bursa) adresinden, (151) kalem (1.021 adet yedek parça ise 
Alaşar Mah. İstanbul Cad. Yalova Yolu 8.km. Osmangazi / Bursa adresindeki Bursa İl 
J.K.lığından teslim alınacaktır. Mübadelesi yapılan taşıtlar ile yedek parçalar mübadele karşılığı 
olan taşıtların teslim edildiği günü izleyen (30) (otuz) takvim günü içerisinde yüklenici tarafından 
bulunduğu yerden teslim alınması zorunludur. Varsa Araçların üzerinde bulunan Jandarma yazısı 
ve işaretleri yüklenici tarafından silinecek/sökülecek ve müteakiben araçların alınmasına izin 
verilecektir. 
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6 - Mübadelenin; 
a) Yapılacağı Yer : Bursa İl J.K.lığı İhale Komisyon Başkanlığı Salonu, 

Alaşar Mah. İstanbul Cad. Yalova Yolu 8. km. 
Osmangazi / Bursa 

b) Tarihi ve saati : 18.09.2020 günü saat: 10.00 
7 - Değer Tespit Komisyonu Tarafından Belirlenen Tahmini Bedel; 
788.000,00 TL. (Yediyüzseksensekizbinlira) 
8 - İdare Tarafından Alınacak Malın/Malların Tahmini Bedeli: 
788.200,00 TL (yediyüzseksensekizbinikiyüzlira) 
9 - Mübadeleye Katılabilme Şartları ve İstenilen Belgeler İle Uygulanacak Kriterler: 
Mübadeleye katılacak gerçek veya tüzel kişilerin; 
a) Mübadele Şartnamesi ekinde yer alan standart forma uygun teklif mektubu, 
b) Mübadele Şartnamesinde belirlenen geçici teminata ilişkin standart forma uygun idare 

tarafından alınacak mala ait tahmini bedelin %3 ünden (23.640,00 TL) az olmamak üzere kendi 
belirleyecekleri tutarda geçici teminat mektubu veya geçici teminat mektupları dışındaki 
teminatların Saymanlık ya da Muhasebe Müdürlüklerine yatırıldığını gösteren makbuzlar, 

c) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odası veya ilgili meslek odası 
belgesi; 

1) Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da esnaf 
ve sanatkârlar odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya 
kayıtlı olduğunu gösterir belge, 

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya 
sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin 
odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge, 

ç) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; 
1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 
2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları 

ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu 
bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü 
göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel 
kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 

d) 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu kapsamına giren suçlar ile organize suçlardan 
dolayı hükümlü bulunmadığına dair; 

1) Gerçek kişi olması halinde; kendisinin, 
2) Tüzel kişi olması halinde; Türk Ticaret Kanunu hükümleri uyarınca Anonim Şirket ise 

yönetim kurulu üyelerinin, Limited Şirket ise şirket müdürünün, yoksa ortaklarının tamamının, 
Kollektif Şirket ise ortakların tamamının, Komandit Şirkette Komandite ortakların hepsinin, 
Komanditer ortaklardan kendilerine şirketi temsil yetkisi verilmiş olan ortakların, Kooperatiflerde 
yönetim kurulu üyelerinin, Adalet Bakanlığı Adli Sicil İstatistik Genel Müdürlüğüne bağlı 
birimlerden ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış adli sicil belgesi istenir. 

10 - Mübadele şartnamesindeki katılma koşullarını taşıyan tüm yerli isteklilere açıktır. 
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11 - Mübadele şartnamesi hazırlanmış olup, mübadele dokümanı Bursa İl Jandarma 
Komutanlığı Alaşar Mah. İstanbul Cad. Yalova Yolu 8. km. Osmangazi / Bursa adresinde 
bulunan İhale Komisyonunda görülebilir ve Bursa İl Defterdarlık Muhasebe Müdürlüğüne elden 
veya İBAN ödenecek 100,00-TL (Yüz Türk Lirası) karşılığı idarenin yukarıdaki adresinde 
bulunan İhale Komisyonundan temin edilebilir. (Açıklamalar bölümüne firma ise Vergi Kimlik 
No’su, şahıs ise TC Kimlik No’su ile birlikte Mübadele Doküman Bedeli yazılması rica olunur 
Örneğin; “12345678 VKN’li firmanın Mübadele Doküman Bedeli” yada “12345678900 TC’li 
şahsın Mübadele Doküman Bedeli” şeklinde). Mübadeleye teklif verecek olanların mübadele 
dokümanını satın almaları zorunludur. 

12 - Teklifler, 18.09.2020 günü saat 10.00’a kadar Bursa İl Jandarma Komutanlığı Alaşar 
Mah. İstanbul Cad. Yalova Yolu 8. km. Osmangazi / Bursa adresindeki İhale Komisyon 
Başkanlığına verilecektir. 

13 - Mübadele işlemi; yazılı tekliflerin alınmasının ardından, isteklilerin pey tekliflerini 
açık artırma usulü ile mübadele komisyonu önünde sözlü olarak belirtmeleri suretiyle 
gerçekleştirilir. 

Pey Miktarı aşağıdaki şekilde uygulanacaktır. 
(2) adet 2020 yılı üretimi 215/65R 15 C YAZLIK YOLTİPİ araç lastiği, (2) adet 2020 yılı 

üretimi 215/65R 16 C YAZLIK YOLTİPİ araç lastiği ve (2) adet 2020 yılı üretimi 205/55R 16 
YAZLIK YOL TİPİ araç lastiği olmak üzere toplamda (6) lastikten oluşmaktadır. Artırımlar bu 
pey üzerinden yapılacaktır. 1 pey miktarı ortalama olarak 4.100,00 TL’ye tekabül etmekle 
birlikte, (35) Pey miktarına ulaşıldığı takdirde, pey 1 adet Ford Courier Deluxe Kısa Kombi 1,5 l 
tdcı 100 Ps 6 ileri manuel Euro 6.2 BEYAZ renk marka dönüştürülecek, artırıma 1 peyden devam 
edilecektir. 

Pey içerisinde bulunan lastikler PETLAS, LASSA, BRİDGESTONE, GOODYEAR, 
PİRELLİ, HANKOOK, MİCHELİN, CONTİNENTAL markalarından birisi olacak ve bu 
ürünlerin alt ürünlerine ait markalar kabul edilmeyecektir. 

14 - Taraflarca imzalanarak sözleşme yapılacaktır. Ancak, sözleşme yapma süresi içinde 
şartname hükümlerinin eksiksiz olarak yerine getirildiğinin tespit edilmesi halinde sözleşme 
yapılması ve kesin teminat yatırılması zorunlu değildir. 

15 - Bu mübadelede kısmi teklif verilemez. 
16 - Mübadelesi yapılacak olan taşıtlar ve yedek parçalar ilan tarihinden itibaren 

mübadele tarihinden bir gün öncesine kadar hafta içi 09.00 ile 16.00 saatleri arasında arasında 
mübadele konusu verilecek taşıtlar; Bursa İl J.K.lığı/Nilüfer İlçe J.K.lığı (Balkan Mah. Atatürk 
Bulvarı No: 37/1 Nilüfer Bursa) adresinde, (151) kalem (1.021) adet yedek parça; Bursa İl 
Jandarma Komutanlığı 816 nu.lı Brl.Mal.Sym.lığı (Alaşar Mah. İstanbul Cad. Yalova Yolu 8. km. 
Osmangazi / Bursa) adresinde görülebilir. Araçları görmek için öncesinde bilgi verilmelidir. Bilgi 
için 0224 261 57 07 dahili 8160-8162-8166-8175 

17 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (altmış) takvim 
günüdür. 

18 - İdare mübadeleyi yapıp yapmamakta serbesttir. 6774/1-1 
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ÇEŞİTLİ İLÂNLAR 
Dicle Üniversitesi Rektörlüğünden: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARININ KALDIRILMASINA 
İLİŞKİN DÜZELTME İLANI 

 
 6861/1-1 
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İçişleri Bakanlığından: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 6870/1-1 

 
  



Sayfa : 52 RESMÎ GAZETE 2 Eylül 2020 – Sayı : 31232 

 

Sağlık Bakanlığından: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 6834/1-1 
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Sağlık Bakanlığından: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 6835/1-1 
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Özyeğin Üniversitesi Rektörlüğünden: 
Üniversitemize, 2547 Sayılı Yüksek Öğretim Kanunu "Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve 

Atanma Yönetmeliği" hükümlerinde aranan koşulları yerine getirmiş olmak kaydı ile aylık ve 
özlük hakları yönünden 4857 sayılı İş Kanunu hükümlerine tabi olarak öğretim üyesi alınacaktır.  

İlana konu olan kadrolar tam zamanlıdır. Öğretim Üyeleri kadrolarına başvuracakların; 
bölümü belirtir bir dilekçenin ekinde, nüfus cüzdanı fotokopisi, 2 fotoğraf, özgeçmiş, YDS ya da 
yabancı dil durum belgesi, öğrenim durumunu gösteren belgeler (onaylı suret ve yurt dışından 
alınan diplomalar için denklik belgesi) ile bilimsel yayın ve çalışmalarını kapsayan dosyasını 
(Doktor Öğretim Üyesi başvurusu için 3 takım, Profesör ve Doçent başvuruları için 5 takım) 
vermeleri gerekmektedir. 

Başvurular posta ve e-posta yoluyla yapılır. Posta yoluyla gönderilecek belgelerin bir 
örneğinin aşağıdaki e-posta adresine de iletilmesi önemle rica olunur.  

Profesör ve Doçent başvuruları için posta adresi: Özyeğin Üniversitesi YÖK İlişkileri 
Koordinatörlüğü Çekmeköy Kampüsü Nişantepe Mah. Orman Sok. 34794 Çekmeköy - İSTANBUL  

Doktor Öğretim Üyesi başvuruları için posta adresi: Özyeğin Üniversitesi (ilgili fakülte 
veya yüksekokul) Çekmeköy Kampüsü Nişantepe Mah. Orman Sok. 34794 Çekmeköy - İSTANBUL  

E-posta adresi: (ik@ozyegin.edu.tr)  
Postadaki gecikmeler ve eksik belge ile yapılan başvurular dikkate alınmaz.  
Duyuru Başlama Tarihi : 02.09.2020 
Son Başvuru Tarihi : 15.09.2020 
Duyurulur. 

Fakülte Bölüm Prof. Doçent 
Doktor 

Öğretim 
Üyesi 

Açıklama 

Uygulamalı 
Bilimler 

Yüksekokulu 

Gastronomi 
ve Mutfak 
Sanatları 

1   

Doktora çalışmasını Gıda Mühendisliği 
alanında yapmış  (tercihen yurt dışında) ve 
doçentlik unvanını Gıda Mühendisliği 
alanında almış olmak.  Disiplinler arası 
yetkiliğini uluslararası dergilerde yayınlanmış 
çalışmaları ve almış olduğu uluslararası 
atıflarla gösterebilmek. (İngilizce ders 
verebilecek ve SSCI endeksli uluslararası 
hakemli dergilerde yayınları bulunan adaylar 
başvurabilir.) 

Uygulamalı 
Bilimler 

Yüksekokulu 

Gastronomi 
ve Mutfak 
Sanatları 

 1  

Doktora çalışmasını Gıda Mühendisliği 
alanında yapmış  (tercihen yurt dışında) ve 
doçentlik unvanını Gıda Mühendisliği 
alanında almış olmak 

Uygulamalı 
Bilimler 

Yüksekokulu 

Gastronomi 
ve Mutfak 
Sanatları 

  1 

Doktora çalışmasını Gıda Mühendisliği 
alanında (tercihen yurt dışında) yapmış 
olmak (Yurt dışından alınan doktora 
derecesinin denkliğinin alınmış olması 
gerekmektedir). 

 6660/1-1 
—— • —— 

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Rektörlüğünden: 
İPTAL İLANI 

31.08.2020 tarih ve 31230 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Üniversitemiz Niğde 
Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu, Otel, Lokanta ve İkram Hizmetleri Bölümü, Aşçılık 
Programı 1 (bir) adet Öğretim Görevlisi (Ders Verecek) kadro ilanımız iptal edilmiştir. 

Duyurulur. 6822/1-1 
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İ Ç İ N D E K İ L E R

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

ATAMA KARARI
–– Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkan (Guvernör) Yardımcılığına,

Emrah ŞENER’in Atanması Hakkında Karar (Karar: 2020/417)

HÂKİMLER VE SAVCILAR KURULU KARARI
–– Hâkimler ve Savcılar Kurulu Genel Kurulunun 01/09/2020 Tarihli ve 130

Sayılı Kararı

YÖNETMELİKLER
–– Millî Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliğinde Değişiklik

Yapılmasına Dair Yönetmelik
–– İhracata Yönelik Devlet Yardımları Kapsamında Destekleme ve Fiyat İstikrar

Fonundan Yapılan Ödemelere İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında
Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

–– Tıbbi Cihaz Satış, Reklam ve Tanıtım Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına
Dair Yönetmelik

–– Türkiye Barolar Birliği Avukatlık Kanunu Yönetmeliğinde Değişiklik
Yapılmasına Dair Yönetmelik

TEBLİĞ
–– Sözleşme Dışı Üretilen Tütünlerin Açık Artırma Yöntemi ile Alım Satımına

İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ

YARGI BÖLÜMÜ

ANAYASA MAHKEMESİ KARARI
–– Anayasa Mahkemesinin 2/6/2020 Tarihli ve 2017/21825 Başvuru Numaralı

Kararı

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
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