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       YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

BAKANLAR KURULU KARARLARI

Karar Sayısı : 2014/7059

Bazı kamu kurum ve kuruluşlarına ait kadrolarda düzenleme yapılması hakkındaki ekli
Kararın yürürlüğe konulması; 190 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 7 nci ve 9 uncu mad-
delerine göre, Bakanlar Kurulu’nca 10/12/2014 tarihinde kararlaştırılmıştır.

                                                                                                                              Recep Tayyip ERDOĞAN

                                                                                                                                  CUMHURBAŞKANI
       Ahmet DAVUTOĞLU

                  Başbakan

                   B. ARINÇ                                A. BABACAN                            Y. AKDOĞAN                              N. KURTULMUŞ

           Başbakan Yardımcısı                   Başbakan Yardımcısı                   Başbakan Yardımcısı                       Başbakan Yardımcısı

                 B. BOZDAĞ                                  A. İSLAM                                   V. BOZKIR                                         F. IŞIK

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

                     F. ÇELİK                                     V. EROĞLU                             M. ÇAVUŞOĞLU                                 M. ŞİMŞEK

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

                    T. YILDIZ                                     A. Ç. KILIÇ                                  M. M. EKER                                   N. CANİKLİ

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

                      E. ALA                                     C. YILMAZ                                  Ö. ÇELİK                                      M. ŞİMŞEK

                İçişleri Bakanı                           Kalkınma Bakanı                   Kültür ve Turizm Bakanı                         Maliye Bakanı

                                           F. IŞIK                                            İ. YILMAZ                                          V. EROĞLU

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

                                                    M. MÜEZZİNOĞLU                                              L. ELVAN

                                                          Sağlık Bakanı                         Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı

Başbakanlık
Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır

31 Aralık 2014
ÇARŞAMBA

Sayı : 29222
4. Mükerrer



10/12/2014 TARİHLİ VE 2014/7059 SAYILI
KARARNAMENİN EKİ

KARAR
MADDE 1 – (1) Kamu kurum ve kuruluşlarına ait kadrolardan; ekli (3) sayılı

cetvellerde yer alan dolu kadroların dereceleri ve ekli (4) sayılı cetvellerde yer alan boş kadro-
ların sınıf, unvan ve dereceleri aynı cetvellerde gösterildiği şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 2 – (1) Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3 – (1) Bu Karar hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

Sayfa : 2                                 RESMÎ GAZETE       31 Aralık 2014 – Sayı : 29222 (4. Mükerrer)



31 Aralık 2014 – Sayı : 29222 (4. Mükerrer)       RESMÎ GAZETE                                 Sayfa : 3



Karar Sayısı : 2014/7064

Ekli “Genelleştirilmiş Tercihler Sistemi Kapsamında Tercihli Rejimden Yararlanacak

Eşyanın Menşeinin Tespitine İlişkin Karar”ın yürürlüğe konulması; Gümrük ve Ticaret Bakan-

lığının 14/11/2014 tarihli ve 3800530 sayılı yazısı üzerine, 4458 sayılı Gümrük Kanununun

22 nci maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 15/12/2014 tarihinde kararlaştırılmıştır.

                                                                                                                              Recep Tayyip ERDOĞAN

                                                                                                                                  CUMHURBAŞKANI

       Ahmet DAVUTOĞLU

                  Başbakan

                   B. ARINÇ                                A. BABACAN                            Y. AKDOĞAN                              N. KURTULMUŞ

           Başbakan Yardımcısı                   Başbakan Yardımcısı                   Başbakan Yardımcısı                       Başbakan Yardımcısı

                 B. BOZDAĞ                                  A. İSLAM                                   V. BOZKIR                                         F. IŞIK

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

                     F. ÇELİK                                     İ. GÜLLÜCE                             M. ÇAVUŞOĞLU                                N. ZEYBEKCİ

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

                    T. YILDIZ                                     A. Ç. KILIÇ                                  M. M. EKER                                   N. CANİKLİ

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

                      E. ALA                                     C. YILMAZ                                  Ö. ÇELİK                                      M. ŞİMŞEK

                İçişleri Bakanı                           Kalkınma Bakanı                   Kültür ve Turizm Bakanı                         Maliye Bakanı

                                          N. AVCI                                           İ. YILMAZ                                          V. EROĞLU

                                Millî Eğitim Bakanı                         Millî Savunma Bakanı                      Orman ve Su İşleri Bakanı

                                                    M. MÜEZZİNOĞLU                                              L. ELVAN

                                                          Sağlık Bakanı                         Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı

Sayfa : 4                                 RESMÎ GAZETE       31 Aralık 2014 – Sayı : 29222 (4. Mükerrer)



31 Aralık 2014 – Sayı : 29222 (4. Mükerrer)       RESMÎ GAZETE                                 Sayfa : 5



Sayfa : 6                                 RESMÎ GAZETE       31 Aralık 2014 – Sayı : 29222 (4. Mükerrer)



31 Aralık 2014 – Sayı : 29222 (4. Mükerrer)       RESMÎ GAZETE                                 Sayfa : 7



Sayfa : 8                                 RESMÎ GAZETE       31 Aralık 2014 – Sayı : 29222 (4. Mükerrer)



31 Aralık 2014 – Sayı : 29222 (4. Mükerrer)       RESMÎ GAZETE                                 Sayfa : 9



Sayfa : 10                               RESMÎ GAZETE       31 Aralık 2014 – Sayı : 29222 (4. Mükerrer)



31 Aralık 2014 – Sayı : 29222 (4. Mükerrer)       RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 11



Sayfa : 12                               RESMÎ GAZETE       31 Aralık 2014 – Sayı : 29222 (4. Mükerrer)



31 Aralık 2014 – Sayı : 29222 (4. Mükerrer)       RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 13



Sayfa : 14                               RESMÎ GAZETE       31 Aralık 2014 – Sayı : 29222 (4. Mükerrer)



31 Aralık 2014 – Sayı : 29222 (4. Mükerrer)       RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 15



Sayfa : 16                               RESMÎ GAZETE       31 Aralık 2014 – Sayı : 29222 (4. Mükerrer)



31 Aralık 2014 – Sayı : 29222 (4. Mükerrer)       RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 17



Sayfa : 18                               RESMÎ GAZETE       31 Aralık 2014 – Sayı : 29222 (4. Mükerrer)



31 Aralık 2014 – Sayı : 29222 (4. Mükerrer)       RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 19



Sayfa : 20                               RESMÎ GAZETE       31 Aralık 2014 – Sayı : 29222 (4. Mükerrer)



31 Aralık 2014 – Sayı : 29222 (4. Mükerrer)       RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 21



Sayfa : 22                               RESMÎ GAZETE       31 Aralık 2014 – Sayı : 29222 (4. Mükerrer)



31 Aralık 2014 – Sayı : 29222 (4. Mükerrer)       RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 23



Sayfa : 24                               RESMÎ GAZETE       31 Aralık 2014 – Sayı : 29222 (4. Mükerrer)



31 Aralık 2014 – Sayı : 29222 (4. Mükerrer)       RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 25



Sayfa : 26                               RESMÎ GAZETE       31 Aralık 2014 – Sayı : 29222 (4. Mükerrer)



31 Aralık 2014 – Sayı : 29222 (4. Mükerrer)       RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 27



Sayfa : 28                               RESMÎ GAZETE       31 Aralık 2014 – Sayı : 29222 (4. Mükerrer)



31 Aralık 2014 – Sayı : 29222 (4. Mükerrer)       RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 29



Sayfa : 30                               RESMÎ GAZETE       31 Aralık 2014 – Sayı : 29222 (4. Mükerrer)



31 Aralık 2014 – Sayı : 29222 (4. Mükerrer)       RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 31



Sayfa : 32                               RESMÎ GAZETE       31 Aralık 2014 – Sayı : 29222 (4. Mükerrer)



31 Aralık 2014 – Sayı : 29222 (4. Mükerrer)       RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 33



Sayfa : 34                               RESMÎ GAZETE       31 Aralık 2014 – Sayı : 29222 (4. Mükerrer)



31 Aralık 2014 – Sayı : 29222 (4. Mükerrer)       RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 35



Sayfa : 36                               RESMÎ GAZETE       31 Aralık 2014 – Sayı : 29222 (4. Mükerrer)



31 Aralık 2014 – Sayı : 29222 (4. Mükerrer)       RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 37



Sayfa : 38                               RESMÎ GAZETE       31 Aralık 2014 – Sayı : 29222 (4. Mükerrer)



31 Aralık 2014 – Sayı : 29222 (4. Mükerrer)       RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 39



Sayfa : 40                               RESMÎ GAZETE       31 Aralık 2014 – Sayı : 29222 (4. Mükerrer)



31 Aralık 2014 – Sayı : 29222 (4. Mükerrer)       RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 41



Sayfa : 42                               RESMÎ GAZETE       31 Aralık 2014 – Sayı : 29222 (4. Mükerrer)



31 Aralık 2014 – Sayı : 29222 (4. Mükerrer)       RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 43



Sayfa : 44                               RESMÎ GAZETE       31 Aralık 2014 – Sayı : 29222 (4. Mükerrer)



31 Aralık 2014 – Sayı : 29222 (4. Mükerrer)       RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 45



Sayfa : 46                               RESMÎ GAZETE       31 Aralık 2014 – Sayı : 29222 (4. Mükerrer)



31 Aralık 2014 – Sayı : 29222 (4. Mükerrer)       RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 47



Sayfa : 48                               RESMÎ GAZETE       31 Aralık 2014 – Sayı : 29222 (4. Mükerrer)



31 Aralık 2014 – Sayı : 29222 (4. Mükerrer)       RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 49



Sayfa : 50                               RESMÎ GAZETE       31 Aralık 2014 – Sayı : 29222 (4. Mükerrer)



31 Aralık 2014 – Sayı : 29222 (4. Mükerrer)       RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 51



Sayfa : 52                               RESMÎ GAZETE       31 Aralık 2014 – Sayı : 29222 (4. Mükerrer)



31 Aralık 2014 – Sayı : 29222 (4. Mükerrer)       RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 53



Sayfa : 54                               RESMÎ GAZETE       31 Aralık 2014 – Sayı : 29222 (4. Mükerrer)



31 Aralık 2014 – Sayı : 29222 (4. Mükerrer)       RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 55



Sayfa : 56                               RESMÎ GAZETE       31 Aralık 2014 – Sayı : 29222 (4. Mükerrer)



31 Aralık 2014 – Sayı : 29222 (4. Mükerrer)       RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 57



Sayfa : 58                               RESMÎ GAZETE       31 Aralık 2014 – Sayı : 29222 (4. Mükerrer)



31 Aralık 2014 – Sayı : 29222 (4. Mükerrer)       RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 59



Sayfa : 60                               RESMÎ GAZETE       31 Aralık 2014 – Sayı : 29222 (4. Mükerrer)



31 Aralık 2014 – Sayı : 29222 (4. Mükerrer)       RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 61



Sayfa : 62                               RESMÎ GAZETE       31 Aralık 2014 – Sayı : 29222 (4. Mükerrer)



31 Aralık 2014 – Sayı : 29222 (4. Mükerrer)       RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 63



Sayfa : 64                               RESMÎ GAZETE       31 Aralık 2014 – Sayı : 29222 (4. Mükerrer)



31 Aralık 2014 – Sayı : 29222 (4. Mükerrer)       RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 65



Sayfa : 66                               RESMÎ GAZETE       31 Aralık 2014 – Sayı : 29222 (4. Mükerrer)



31 Aralık 2014 – Sayı : 29222 (4. Mükerrer)       RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 67



Sayfa : 68                               RESMÎ GAZETE       31 Aralık 2014 – Sayı : 29222 (4. Mükerrer)



31 Aralık 2014 – Sayı : 29222 (4. Mükerrer)       RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 69



Sayfa : 70                               RESMÎ GAZETE       31 Aralık 2014 – Sayı : 29222 (4. Mükerrer)



31 Aralık 2014 – Sayı : 29222 (4. Mükerrer)       RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 71



Sayfa : 72                               RESMÎ GAZETE       31 Aralık 2014 – Sayı : 29222 (4. Mükerrer)



31 Aralık 2014 – Sayı : 29222 (4. Mükerrer)       RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 73



Sayfa : 74                               RESMÎ GAZETE       31 Aralık 2014 – Sayı : 29222 (4. Mükerrer)



31 Aralık 2014 – Sayı : 29222 (4. Mükerrer)       RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 75



Sayfa : 76                               RESMÎ GAZETE       31 Aralık 2014 – Sayı : 29222 (4. Mükerrer)



31 Aralık 2014 – Sayı : 29222 (4. Mükerrer)       RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 77



Sayfa : 78                               RESMÎ GAZETE       31 Aralık 2014 – Sayı : 29222 (4. Mükerrer)



31 Aralık 2014 – Sayı : 29222 (4. Mükerrer)       RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 79



Sayfa : 80                               RESMÎ GAZETE       31 Aralık 2014 – Sayı : 29222 (4. Mükerrer)



31 Aralık 2014 – Sayı : 29222 (4. Mükerrer)       RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 81



Sayfa : 82                               RESMÎ GAZETE       31 Aralık 2014 – Sayı : 29222 (4. Mükerrer)



31 Aralık 2014 – Sayı : 29222 (4. Mükerrer)       RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 83



Karar Sayısı : 2014/7067

Eleman temininde güçlük çekilen yerlerde ve hizmet dallarında sağlık hizmetlerinin

etkili ve verimli bir şekilde yürütülebilmesi amacıyla, sözleşmeli sağlık personeli istihdam

edilecek hizmet birimlerinin, 2015 yılında uygulanmak üzere ekli listede belirtildiği şekilde

tespit edilmesi; Sağlık Bakanlığının 4/12/2014 tarihli ve 6697716 sayılı yazısı üzerine,

10/7/2003 tarihli ve 4924 sayılı Kanunun 1 inci maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca

15/12/2014 tarihinde kararlaştırılmıştır.

                                                                                                                              Recep Tayyip ERDOĞAN

                                                                                                                                  CUMHURBAŞKANI

       Ahmet DAVUTOĞLU

                  Başbakan

                   B. ARINÇ                                A. BABACAN                            Y. AKDOĞAN                              N. KURTULMUŞ

           Başbakan Yardımcısı                   Başbakan Yardımcısı                   Başbakan Yardımcısı                       Başbakan Yardımcısı

                 B. BOZDAĞ                                  A. İSLAM                                   V. BOZKIR                                         F. IŞIK

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

                     F. ÇELİK                                     İ. GÜLLÜCE                             M. ÇAVUŞOĞLU                                N. ZEYBEKCİ

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

                    T. YILDIZ                                     A. Ç. KILIÇ                                  M. M. EKER                                   N. CANİKLİ

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

                      E. ALA                                     C. YILMAZ                                  Ö. ÇELİK                                      M. ŞİMŞEK

                İçişleri Bakanı                           Kalkınma Bakanı                   Kültür ve Turizm Bakanı                         Maliye Bakanı

                                          N. AVCI                                           İ. YILMAZ                                          V. EROĞLU

                                Millî Eğitim Bakanı                         Millî Savunma Bakanı                      Orman ve Su İşleri Bakanı

                                                    M. MÜEZZİNOĞLU                                              L. ELVAN

                                                          Sağlık Bakanı                         Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı

Sayfa : 84                               RESMÎ GAZETE       31 Aralık 2014 – Sayı : 29222 (4. Mükerrer)



31 Aralık 2014 – Sayı : 29222 (4. Mükerrer)       RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 85



Sayfa : 86                               RESMÎ GAZETE       31 Aralık 2014 – Sayı : 29222 (4. Mükerrer)



31 Aralık 2014 – Sayı : 29222 (4. Mükerrer)       RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 87



Karar Sayısı : 2014/7089
Ekli “Türkiye Tarım Havzalarının Belirlenmesine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılması-

na Dair Karar”ın yürürlüğe konulması; Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının 8/12/2014
tarihli ve 15339 sayılı yazısı üzerine, 5488 sayılı Tarım Kanununun 14 üncü maddesi ile
8/1/2002 tarihli ve 4736 sayılı Kanunun 1 inci maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca
22/12/2014 tarihinde kararlaştırılmıştır.

                                                                                                                              Recep Tayyip ERDOĞAN
                                                                                                                                  CUMHURBAŞKANI
       Ahmet DAVUTOĞLU
                  Başbakan

                   B. ARINÇ                                A. BABACAN                            Y. AKDOĞAN                              N. KURTULMUŞ
           Başbakan Yardımcısı                   Başbakan Yardımcısı                   Başbakan Yardımcısı                       Başbakan Yardımcısı

                 B. BOZDAĞ                                  A. İSLAM                                   V. BOZKIR                                         F. IŞIK
                Adalet Bakanı               Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı        Avrupa Birliği Bakanı             Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı

                     F. ÇELİK                                     İ. GÜLLÜCE                             M. ÇAVUŞOĞLU                                N. ZEYBEKCİ
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı      Çevre ve Şehircilik Bakanı                     Dışişleri Bakanı                                 Ekonomi Bakanı

                    T. YILDIZ                                     A. Ç. KILIÇ                                  M. M. EKER                                   N. CANİKLİ
  Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı          Gençlik ve Spor Bakanı       Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı       Gümrük ve Ticaret Bakanı

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

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

                                                    M. MÜEZZİNOĞLU                                              L. ELVAN
                                                          Sağlık Bakanı                         Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı

Sayfa : 88                               RESMÎ GAZETE       31 Aralık 2014 – Sayı : 29222 (4. Mükerrer)



31 Aralık 2014 – Sayı : 29222 (4. Mükerrer)       RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 89



Sayfa : 90                               RESMÎ GAZETE       31 Aralık 2014 – Sayı : 29222 (4. Mükerrer)



31 Aralık 2014 – Sayı : 29222 (4. Mükerrer)       RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 91



Sayfa : 92                               RESMÎ GAZETE       31 Aralık 2014 – Sayı : 29222 (4. Mükerrer)



Karar Sayısı : 2014/7093
Ekli “Tarım Sigortaları Havuzu Tarafından Kapsama Alınacak Riskler, Ürünler ve Bölgeler

ile Prim Desteği Oranlarına İlişkin Karar”ın yürürlüğe konulması; Gıda, Tarım ve Hayvancılık
Bakanlığının 4/12/2014 tarihli ve 15274 sayılı yazısı üzerine, 5363 sayılı Tarım Sigortaları Ka-
nununun 12 nci ve 13 üncü maddeleri ile 5488 sayılı Tarım Kanununun 19 uncu maddesine
göre, Bakanlar Kurulu’nca 15/12/2014 tarihinde kararlaştırılmıştır.

                                                                                                                              Recep Tayyip ERDOĞAN

                                                                                                                                  CUMHURBAŞKANI
       Ahmet DAVUTOĞLU

                  Başbakan

                   B. ARINÇ                                A. BABACAN                            Y. AKDOĞAN                              N. KURTULMUŞ

           Başbakan Yardımcısı                   Başbakan Yardımcısı                   Başbakan Yardımcısı                       Başbakan Yardımcısı

                 B. BOZDAĞ                                  A. İSLAM                                   V. BOZKIR                                         F. IŞIK

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

                     F. ÇELİK                                     İ. GÜLLÜCE                             M. ÇAVUŞOĞLU                                N. ZEYBEKCİ

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

                    T. YILDIZ                                     A. Ç. KILIÇ                                  M. M. EKER                                   N. CANİKLİ

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

                      E. ALA                                     C. YILMAZ                                  Ö. ÇELİK                                      M. ŞİMŞEK

                İçişleri Bakanı                           Kalkınma Bakanı                   Kültür ve Turizm Bakanı                         Maliye Bakanı

                                          N. AVCI                                           İ. YILMAZ                                          V. EROĞLU

                                Millî Eğitim Bakanı                         Millî Savunma Bakanı                      Orman ve Su İşleri Bakanı

                                                    M. MÜEZZİNOĞLU                                              L. ELVAN

                                                          Sağlık Bakanı                         Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı

31 Aralık 2014 – Sayı : 29222 (4. Mükerrer)       RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 93



Sayfa : 94                               RESMÎ GAZETE       31 Aralık 2014 – Sayı : 29222 (4. Mükerrer)



Karar Sayısı : 2014/7133

Ekli “Et ve Süt Kurumu Genel Müdürlüğünce Kullanılmak Üzere Sığır Eti İthalatında

Tarife Kontenjanı Uygulanması Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar”ın yürür-

lüğe konulması; Ekonomi Bakanlığının 26/12/2014 tarihli ve 13280 sayılı yazısı üzerine,

20/2/1930 tarihli ve 1567 sayılı Kanunun 1 inci, 14/5/1964 tarihli ve 474 sayılı Kanunun 2 nci,

6/5/1986 tarihli ve 3283 sayılı Kanunun 2 nci, 27/10/1999 tarihli ve 4458 sayılı Kanunun 16 ncı,

22 nci ve 55 inci maddeleri, 2/2/1984 tarihli ve 2976 sayılı Kanun hükümlerine göre, Bakanlar

Kurulu’nca 29/12/2014 tarihinde kararlaştırılmıştır.

                                                                                                                              Recep Tayyip ERDOĞAN

                                                                                                                                  CUMHURBAŞKANI
       Ahmet DAVUTOĞLU

                  Başbakan

                   B. ARINÇ                                A. BABACAN                            Y. AKDOĞAN                              N. KURTULMUŞ

           Başbakan Yardımcısı                   Başbakan Yardımcısı                   Başbakan Yardımcısı                       Başbakan Yardımcısı

                 B. BOZDAĞ                                  A. İSLAM                                   V. BOZKIR                                         F. IŞIK

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

                     F. ÇELİK                                     İ. GÜLLÜCE                             M. ÇAVUŞOĞLU                                N. ZEYBEKCİ

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

                    T. YILDIZ                                     A. Ç. KILIÇ                                  M. M. EKER                                   N. CANİKLİ

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

                      E. ALA                                     C. YILMAZ                                  Ö. ÇELİK                                      M. ŞİMŞEK

                İçişleri Bakanı                           Kalkınma Bakanı                   Kültür ve Turizm Bakanı                         Maliye Bakanı

                                          N. AVCI                                           İ. YILMAZ                                          V. EROĞLU

                                Millî Eğitim Bakanı                         Millî Savunma Bakanı                      Orman ve Su İşleri Bakanı

                                                    M. MÜEZZİNOĞLU                                              L. ELVAN

                                                          Sağlık Bakanı                         Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı
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Karar Sayısı : 2014/7136

Ekli “İkili Anlaşmalar Çerçevesinde Bazı Tarım ve İşlenmiş Tarım Ürünleri İthalatında

Tarife Kontenjanı Uygulanmasına İlişkin Kararlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar”ın

yürürlüğe konulması; Ekonomi Bakanlığının 22/12/2014 tarihli ve 11604 sayılı yazısı üzerine,

20/2/1930 tarihli ve 1567 sayılı Kanunun 1 inci, 14/5/1964 tarihli ve 474 sayılı Kanunun 2 nci,

6/5/1986 tarihli ve 3283 sayılı Kanunun 2 nci, 27/10/1999 tarihli ve 4458 sayılı Kanunun 16 ncı

ve 22 nci maddeleri ile 2/2/1984 tarihli ve 2976 sayılı Kanun hükümlerine göre, Bakanlar

Kurulu’nca 29/12/2014 tarihinde kararlaştırılmıştır.

                                                                                                                              Recep Tayyip ERDOĞAN

                                                                                                                                  CUMHURBAŞKANI

       Ahmet DAVUTOĞLU

                  Başbakan

                   B. ARINÇ                                A. BABACAN                            Y. AKDOĞAN                              N. KURTULMUŞ

           Başbakan Yardımcısı                   Başbakan Yardımcısı                   Başbakan Yardımcısı                       Başbakan Yardımcısı

                 B. BOZDAĞ                                  A. İSLAM                                   V. BOZKIR                                         F. IŞIK

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

                     F. ÇELİK                                     İ. GÜLLÜCE                             M. ÇAVUŞOĞLU                                N. ZEYBEKCİ

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

                    T. YILDIZ                                     A. Ç. KILIÇ                                  M. M. EKER                                   N. CANİKLİ

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

                      E. ALA                                     C. YILMAZ                                  Ö. ÇELİK                                      M. ŞİMŞEK

                İçişleri Bakanı                           Kalkınma Bakanı                   Kültür ve Turizm Bakanı                         Maliye Bakanı

                                          N. AVCI                                           İ. YILMAZ                                          V. EROĞLU

                                Millî Eğitim Bakanı                         Millî Savunma Bakanı                      Orman ve Su İşleri Bakanı

                                                    M. MÜEZZİNOĞLU                                              L. ELVAN

                                                          Sağlık Bakanı                         Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı
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Karar Sayısı : 2014/7137

Ekli “İran İslam Cumhuriyeti Menşeli Bazı Tarım Ürünleri İthalatında Tarife Kontenjanı

Uygulanması Hakkında Karar”ın yürürlüğe konulması; Ekonomi Bakanlığının 22/12/2014 tarihli

ve 12156 sayılı yazısı üzerine, 20/2/1930 tarihli ve 1567 sayılı Kanunun 1 inci, 14/5/1964

tarihli ve 474 sayılı Kanunun 2 nci, 6/5/1986 tarihli ve 3283 sayılı Kanunun 2 nci, 27/10/1999

tarihli ve 4458 sayılı Kanunun 16 ncı ve 22 nci maddeleri ile 2/2/1984 tarihli ve 2976 sayılı

Kanun hükümlerine göre, Bakanlar Kurulu’nca 29/12/2014 tarihinde kararlaştırılmıştır.

                                                                                                                              Recep Tayyip ERDOĞAN

                                                                                                                                  CUMHURBAŞKANI

       Ahmet DAVUTOĞLU

                  Başbakan

                   B. ARINÇ                                A. BABACAN                            Y. AKDOĞAN                              N. KURTULMUŞ

           Başbakan Yardımcısı                   Başbakan Yardımcısı                   Başbakan Yardımcısı                       Başbakan Yardımcısı

                 B. BOZDAĞ                                  A. İSLAM                                   V. BOZKIR                                         F. IŞIK

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

                     F. ÇELİK                                     İ. GÜLLÜCE                             M. ÇAVUŞOĞLU                                N. ZEYBEKCİ

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

                    T. YILDIZ                                     A. Ç. KILIÇ                                  M. M. EKER                                   N. CANİKLİ

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

                      E. ALA                                     C. YILMAZ                                  Ö. ÇELİK                                      M. ŞİMŞEK

                İçişleri Bakanı                           Kalkınma Bakanı                   Kültür ve Turizm Bakanı                         Maliye Bakanı

                                          N. AVCI                                           İ. YILMAZ                                          V. EROĞLU

                                Millî Eğitim Bakanı                         Millî Savunma Bakanı                      Orman ve Su İşleri Bakanı

                                                    M. MÜEZZİNOĞLU                                              L. ELVAN

                                                          Sağlık Bakanı                         Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı

31 Aralık 2014 – Sayı : 29222 (4. Mükerrer)       RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 99



Sayfa : 100                             RESMÎ GAZETE       31 Aralık 2014 – Sayı : 29222 (4. Mükerrer)



31 Aralık 2014 – Sayı : 29222 (4. Mükerrer)       RESMÎ GAZETE                             Sayfa : 101



Sayfa : 102                             RESMÎ GAZETE       31 Aralık 2014 – Sayı : 29222 (4. Mükerrer)



31 Aralık 2014 – Sayı : 29222 (4. Mükerrer)       RESMÎ GAZETE                             Sayfa : 103



Sayfa : 104                             RESMÎ GAZETE       31 Aralık 2014 – Sayı : 29222 (4. Mükerrer)



31 Aralık 2014 – Sayı : 29222 (4. Mükerrer)       RESMÎ GAZETE                             Sayfa : 105



Karar Sayısı : 2014/7140

Ekli “Özelleştirme Uygulamaları Sonucunda İş Sözleşmeleri Sona Eren İşçilerin Kamu

Kurum ve Kuruluşlarında Geçici Personel Statüsünde İstihdam Edilmelerine İlişkin Esaslar”ın

yürürlüğe konulması; Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının 17/12/2014 tarihli ve 7098

sayılı yazısı üzerine, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (C) fıkrasına

göre, Bakanlar Kurulu’nca 29/12/2014 tarihinde kararlaştırılmıştır.

                                                                                                                              Recep Tayyip ERDOĞAN

                                                                                                                                  CUMHURBAŞKANI

       Ahmet DAVUTOĞLU

                  Başbakan

                   B. ARINÇ                                A. BABACAN                            Y. AKDOĞAN                              N. KURTULMUŞ

           Başbakan Yardımcısı                   Başbakan Yardımcısı                   Başbakan Yardımcısı                       Başbakan Yardımcısı

                 B. BOZDAĞ                                  A. İSLAM                                   V. BOZKIR                                         F. IŞIK

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

                     F. ÇELİK                                     İ. GÜLLÜCE                             M. ÇAVUŞOĞLU                                N. ZEYBEKCİ

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

                    T. YILDIZ                                     A. Ç. KILIÇ                                  M. M. EKER                                   N. CANİKLİ

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

                      E. ALA                                     C. YILMAZ                                  Ö. ÇELİK                                      M. ŞİMŞEK

                İçişleri Bakanı                           Kalkınma Bakanı                   Kültür ve Turizm Bakanı                         Maliye Bakanı

                                          N. AVCI                                           İ. YILMAZ                                          V. EROĞLU

                                Millî Eğitim Bakanı                         Millî Savunma Bakanı                      Orman ve Su İşleri Bakanı

                                                    M. MÜEZZİNOĞLU                                              L. ELVAN

                                                          Sağlık Bakanı                         Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı
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Karar Sayısı : 2014/7141

Socar Turkey Yatırım A.Ş.’nin, Türk para birimi veya başka bir yabancı para birimiyle

yaptığı işlemlerde; işlemin gerçekleştiği günün Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası döviz

alış kuruyla ilgili para birimine çevrilmesi, iktisadi işletmeye dahil kıymetler ile vergi matrahlarının

kayıt yapılan para birimine göre tespit edilmesi, beyannamelerin (verilmesi gereken ayın ilk

gününün kuruyla) Türk parasına çevrilerek verilmesi ve hesap dönemi bitmeden kullanılan

para biriminin değiştirilmemesi koşullarıyla defter kayıtlarını 1/1/2015 tarihinden itibaren Türk

para birimi dışında başka bir para birimiyle tutabilmesi; Maliye Bakanlığı’nın 17/12/2014 tarihli

ve 124219 sayılı yazısı üzerine, 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 215 inci maddesine göre,

Bakanlar Kurulu’nca 29/12/2014 tarihinde kararlaştırılmıştır.

                                                                                                                              Recep Tayyip ERDOĞAN

                                                                                                                                  CUMHURBAŞKANI

       Ahmet DAVUTOĞLU

                  Başbakan

                   B. ARINÇ                                A. BABACAN                            Y. AKDOĞAN                              N. KURTULMUŞ

           Başbakan Yardımcısı                   Başbakan Yardımcısı                   Başbakan Yardımcısı                       Başbakan Yardımcısı

                 B. BOZDAĞ                                  A. İSLAM                                   V. BOZKIR                                         F. IŞIK

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

                     F. ÇELİK                                     İ. GÜLLÜCE                             M. ÇAVUŞOĞLU                                N. ZEYBEKCİ

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

                    T. YILDIZ                                     A. Ç. KILIÇ                                  M. M. EKER                                   N. CANİKLİ

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

                      E. ALA                                     C. YILMAZ                                  Ö. ÇELİK                                      M. ŞİMŞEK

                İçişleri Bakanı                           Kalkınma Bakanı                   Kültür ve Turizm Bakanı                         Maliye Bakanı

                                          N. AVCI                                           İ. YILMAZ                                          V. EROĞLU

                                Millî Eğitim Bakanı                         Millî Savunma Bakanı                      Orman ve Su İşleri Bakanı

                                                    M. MÜEZZİNOĞLU                                              L. ELVAN

                                                          Sağlık Bakanı                         Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı
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Karar Sayısı : 2014/7144

Bazı kamu kurum ve kuruluşlarına ait kadrolarda düzenleme yapılması hakkındaki ekli

Kararın yürürlüğe konulması; 190 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 7 nci ve 9 uncu mad-

delerine göre, Bakanlar Kurulu’nca 29/12/2014 tarihinde kararlaştırılmıştır.

                                                                                                                              Recep Tayyip ERDOĞAN

                                                                                                                                  CUMHURBAŞKANI

       Ahmet DAVUTOĞLU

                  Başbakan

                   B. ARINÇ                                A. BABACAN                            Y. AKDOĞAN                              N. KURTULMUŞ

           Başbakan Yardımcısı                   Başbakan Yardımcısı                   Başbakan Yardımcısı                       Başbakan Yardımcısı

                 B. BOZDAĞ                                  A. İSLAM                                   V. BOZKIR                                         F. IŞIK

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

                     F. ÇELİK                                     İ. GÜLLÜCE                             M. ÇAVUŞOĞLU                                N. ZEYBEKCİ

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

                    T. YILDIZ                                     A. Ç. KILIÇ                                  M. M. EKER                                   N. CANİKLİ

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

                      E. ALA                                     C. YILMAZ                                  Ö. ÇELİK                                      M. ŞİMŞEK

                İçişleri Bakanı                           Kalkınma Bakanı                   Kültür ve Turizm Bakanı                         Maliye Bakanı

                                          N. AVCI                                           İ. YILMAZ                                          V. EROĞLU

                                Millî Eğitim Bakanı                         Millî Savunma Bakanı                      Orman ve Su İşleri Bakanı

                                                    M. MÜEZZİNOĞLU                                              L. ELVAN

                                                          Sağlık Bakanı                         Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı

29/12/2014 TARİHLİ VE 2014/7144 SAYILI

KARARNAMENİN EKİ

KARAR

MADDE 1 – (1) Kamu kurum ve kuruluşlarına ait kadrolardan; ekli (3) sayılı

cetvellerde yer alan dolu kadroların dereceleri ve ekli (4) sayılı cetvellerde yer alan boş kadro-

ların sınıf, unvan ve dereceleri aynı cetvellerde gösterildiği şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 2 – (1) Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – (1) Bu Karar hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.
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—— • ——
YÖNETMELİKLER

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından:

TAKVİYE EDİCİ GIDALARIN İTHALATI, ÜRETİMİ, İŞLENMESİ VE

PİYASAYA ARZINA İLİŞKİN YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 2/5/2013 tarihli ve 28635 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Takviye

Edici Gıdaların İthalatı, Üretimi, İşlenmesi ve Piyasaya Arzına İlişkin Yönetmeliğin geçici 1 inci

maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce ithal edilen ve/veya üretilen ve/veya

işlenen ve/veya piyasaya arz edilen takviye edici gıdalar için 31/12/2015 tarihine kadar bu

Yönetmeliğe göre onay alınması zorunludur.”

MADDE 2 – Bu Yönetmelik 1/1/2015 tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı yürütür.
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İçişleri Bakanlığından:

EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KURUM İÇİ BİREYSEL PERFORMANS

DEĞERLENDİRME YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 4/7/2012 tarihli ve 28343 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Emniyet

Genel Müdürlüğü Kurum İçi Bireysel Performans Değerlendirme Yönetmeliğinin 4 üncü mad-

desinin birinci fıkrasının (b) bendinde yer alan “Teftiş Kurulunu” ibaresi “Teftiş Kurulu Baş-

kanlığını” şeklinde değiştirilmiş, aynı bentte yer alan “Daire Başkanlıklarını,” ibaresinden sonra

gelmek üzere “İç Denetim Birimi Başkanlığını,” ibaresi eklenmiş, (h) bendi ise aşağıdaki şe-

kilde değiştirilmiştir.

“h) Maddi hata: Performans değerlendirme sürecinde yapılan hesaplama hatalarını, de-

ğerlendirme amirlerinin yanlış belirlenmesini, yanlış form düzenlenmesini ve PBS üzerinden

doldurulmayan formların PBS’ye yanlış kaydedilmesi gibi hususları,”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 7 nci maddesinin beşinci, altıncı ve yedinci fıkraları

aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, aynı maddeye sekizinci fıkradan sonra gelmek üzere aşağıdaki

fıkralar eklenmiştir.

“(5) Değerlendirme amiri veya amirlerinin 1 Ocak-31 Ocak tarihleri arasında yurtdışı

görev, ücretsiz izin, hastalık izni, tutukluluk, hükümlülük, görevden uzaklaştırılma, emeklilik,

kurum dışı geçici görevlendirme veya herhangi bir nedenle Teşkilattan fiilen ayrı olması ne-

deniyle değerlendirme yapamayacağı durumlarda; değerlendirme amirleri cetvelindeki diğer

değerlendirme amiri tarafından tek değerlendirme yapılır. Her iki değerlendirme amirinin de

değerlendirme yapamayacağı durumlarda en fazla süreyle çalıştığı birim amiri tarafından de-

ğerlendirme yapılır. Değerlendirme amiri tek olan personel için en fazla süreyle çalıştığı birim

amiri tarafından değerlendirme yapılır. En fazla süreyle çalıştığı birim amirinin de ayrı olması

halinde halen çalıştığı birim amiri tarafından değerlendirme yapılır.

(6) Değerlendirme amiri ile değerlendirilecek personel arasında sonradan kalksa bile

evlilik bağı, ikinci dereceye kadar kan hısımlığı veya evlat edinme ilişkisi bulunması halinde,

personelin performans değerlendirmesi (sonradan kalksa bile evlilik bağı, ikinci dereceye kadar

kan hısımlığı veya evlat edinme ilişkisi bulunan değerlendirme amiri atlanarak) değerlendirme

amirleri cetvelindeki diğer değerlendirme amirince yapılır. Birinci ve ikinci değerlendirme

amirinin de aynı durumda olması halinde en fazla süreyle çalıştığı birim amiri tarafından de-

ğerlendirme yapılır.

(7) Birim amirleri,  kendisine bağlı ve değerlendirme amiri olarak belirlenmediği per-

sonel hakkında, gerekli görmesi halinde, değerlendirme yapabilir. Ancak, birim amiri unvanında

bulunan personel, diğer değerlendirme amirlerinden kıdemsiz olması halinde değerlendirme

yapamaz.”

“(9) Birim amirine doğrudan bağlı şube müdürlükleri ve büro amirliklerinin birim amir

yardımcısına bağlanması durumunda, birim amirine doğrudan bağlı olmayan diğer birimler

gibi değerlendirme yapılır.
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(10) Maddi hata sebebiyle değerlendirmenin yeniden yapılması ve geçersiz sayılan de-

ğerlendirmeyi yapan amir veya amirlerin de değerlendirmenin yeniden yapılacağı tarihte her-

hangi bir nedenle Emniyet Teşkilatından fiilen ayrı olması halinde beşinci fıkrada belirtilen

usul uygulanır.

(11) Birinci değerlendirme amirinin ikinci değerlendirme amirinden kıdemli olması ha-

linde, ikinci değerlendirme amirine değerlendirme yaptırılmaz.

(12) Değerlendirme amirinin değerlendireceği personelden kıdemsiz olması halinde kı-

demli olan sıralı ilk değerlendirme amiri tarafından değerlendirme yapılır.

(13) 1. Sınıf Emniyet Müdürleri arasında kıdem sıralamasına bakılmaz.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 10 uncu maddesinin altıncı ve sekizinci fıkraları aşa-

ğıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(6) Personelin “Gözlenen performans ortalamanın çok altında”  veya “Gözlenen per-

formans ortalamanın altında, geliştirilmeye ihtiyacı var” ölçekleri seçilerek değerlendirilebil-

mesi için performans gözlem ve takip formunda ilgili performans alanlarının her birindeki per-

formans değerlendirme ölçütlerinden en az biri için bu değerlendirmeler ile irtibatlı olacak en

az bir olumsuz kaydın bulunması zorunludur.  Bu şekilde girilen bilgilerin personelin iş per-

formansını etkileyecek nitelikte olumsuz davranışlar içermesi gerekir. Birim amirleri ve Em-

niyet Teşkilatı dışından olan değerlendirme amirlerinin “Gözlenen performans ortalamanın çok

altında”  veya “Gözlenen performans ortalamanın altında, geliştirilmeye ihtiyacı var” ölçekle-

rini seçebilmesi için olumsuz kayıt girme zorunluluğu yoktur.”

“(8) PBS’nin bulunmaması veya teknik olarak bu sisteme ulaşılmasına imkân bulun-

maması halinde gözlem ve takip formu matbu form olarak düzenlenir.”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 13 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi aşa-

ğıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“c) “Gözlenen performans ortalama düzeyde” ölçeği: Gözlemlenen davranışın o per-

formans değerlendirme ölçütü için ortalama düzeyde olduğunu ifade eder. Bu ölçeğin karşılığı

3 puandır.”

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 17 nci maddesinin dördüncü fıkrasında yer alan “ve

şube müdürleri” ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 18 inci maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan “, şube

müdürleri” ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 20 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 20 – (1) Personel, performans değerlendirme puanına 20 Şubat tarihine kadar

itiraz edebilir. Yapılacak itirazlar, değerlendirilmesi yapılan personelin çalıştığı birimin personel

işlerinden sorumlu şube müdürlüğüne/büro amirliğine yapılır. Yapılan itiraz üzerine ilk ince-

leme maddi hata yönüyle yapılır ve maddi hatanın tespiti halinde düzeltme işlemleri Personel

Dairesi Başkanlığı tarafından yürütülür.

(2) Maddi hata tespit edilememesi halinde ise personelin performans değerlendirme

puanına yapmış olduğu itiraz, personelin halen çalıştığı birim amiri tarafından değerlendirilir.

Ancak, ilçe emniyet müdürlükleri/amirliklerinde çalışan personel tarafından performans de-

ğerlendirme puanlarına itiraz edilmesi halinde, bu itirazlar personelin halen çalıştığı İl Emniyet

Müdürünce değerlendirilir.
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(3) İlçe emniyet müdürleri/amirleri dışındaki diğer birim amirlerince verilen performans

değerlendirme puanına itiraz edilmesi halinde, itiraz personelin halen çalıştığı birim amirinin

birinci değerlendirme amiri (halen çalıştığı birim amiri İlçe Emniyet Müdürü/Amiri olması ha-

linde ikinci değerlendirme amiri) tarafından değerlendirilir.

(4) Performans değerlendirme puanlarına yapılacak olan itirazlarda; itirazı değerlendi-

recek mercii Genel Müdürden daha üst bir mercii olması halinde, bu itirazlar Genel Müdür ta-

rafından karar verilerek sonuçlandırılır.

(5) Yapılan değerlendirme sonucunda, ikinci, üçüncü ve dördüncü fıkralarda belirlenen

itiraz mercileri tarafından yeni bir performans değerlendirme puanı belirlenebilir. Bu durumda

yeni değerlendirme puanı, personelin itiraz ettiği performans değerlendirme puanı yerine geçer.

(6) İtiraz üzerine yeni bir performans değerlendirme puanı verilmesi durumunda, verilen

yeni değerlendirme puanı itiraz edilen performans değerlendirme puanından düşük olmaz.

(7) İtiraz edilmeyen değerlendirme puanı, itirazın reddedilmesi halinde mevcut değer-

lendirme puanı ve yeni bir değerlendirme yapılması durumunda da yeni verilen değerlendirme

puanı kesindir.

(8) İtiraz üzerine yapılan tüm işlemler 1 Mart tarihine kadar sonuçlandırılır ve sonuç

personele bildirilir.

(9) Herhangi bir nedenle süresi içerisinde hakkında performans değerlendirmesi yapı-

lamayan personel de değerlendirmeye müteakip, kendisine bildirim yapıldığı tarihten itibaren

yedi gün içerisinde performans değerlendirme puanına itiraz edebilir.”

MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin 22 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “%1’ini”

ibaresi “%3’ünü” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 9 – Aynı Yönetmeliğin 23 üncü maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde

değiştirilmiştir.

“(1) Performans değerlendirme puanına göre on yıl üst üste çok iyi performans değer-

lendirme puanı alan personele, en son çok iyi performans değerlendirme puanını aldığı dö-

nemde fiili olarak çalıştığı birimin amirince de teklif edilmesi halinde, Genel Müdürlükçe Üstün

Performans Belgesi verilir.”

MADDE 10 – Aynı Yönetmeliğin 25 inci maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi aşağı-

daki şekilde değiştirilmiştir.

“c) Hiçbir performans değerlendirme puanı belirlenmemişse personelin halen çalıştığı

birim amiri tarafından, birim amirince verilen performans değerlendirme puanı geçersiz sayıl-

mışsa birim amirinin birinci değerlendirme amiri tarafından yeni performans değerlendirme

formu doldurulur.”

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

değiştirilmiştir.

“(1) Kurul tarafından, performansın iyileştirilmesi, geliştirilmesi veya sonradan ortaya

çıkabilecek ihtilaflı hususlarla ilgili olarak alınması gereken tedbirlerle ilgili görüş ve öneride

bulunulabilir. Bu görüş ve öneriler Bakan onayı ile yürürlüğe girer.”

MADDE 12 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 13 – Bu Yönetmelik hükümlerini İçişleri Bakanı yürütür.
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Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan:
PETROL PİYASASINDA UYGULANACAK TEKNİK KRİTERLER HAKKINDA

YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 10/9/2004 tarihli ve 25579 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Petrol Pi-
yasasında Uygulanacak Teknik Kriterler Hakkında Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin birinci
fıkrasının (v) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, aynı fıkraya (çç) bendinden sonra gelmek
üzere aşağıdaki bentler eklenmiştir.

“v) Ulusal marker: Akaryakıta; rafineri çıkışında, gümrük girişinde, sanayide yan ürün
olarak veya diğer şekillerde üretilen veya tasfiye edilmiş kaçak akaryakıttan teknik düzenle-
melere uygun olan akaryakıta veya benzin türlerine harmanlanacak etanole ticari faaliyete konu
edilmeden önce eklenecek ve akaryakıtın özelliklerini bozmayacak niteliği haiz kimyasal ürünü,”

“dd) Katkılama: Akaryakıtın ismini değiştirmeksizin, özelliğini iyileştirmek maksadıyla
ve her halükarda hacmen % 0,5’i aşmayacak şekilde katkı maddesi ilavesini,”

“ee) Bağımsız Gözetim Firması: İlgili lisans sahipleri tarafından görevlendirilecek, pet-
rol ve petrol ürünlerinin miktar kontrolü ile numune alımı ve bu işlemler ile ulusal marker ek-
leme işlemlerine nezaret alanlarında Türk Akreditasyon Kurumundan veya Türk Akreditasyon
Kurumu ile karşılıklı tanıma anlaşması bulunan akreditasyon kurumlarından akredite olmuş
ve Kurum tarafından yetkilendirilmiş kuruluşları,”

“ff) Uluslararası Gözetim Şirketi: 25/3/2006 tarihli ve 26119 sayılı Resmî Gazete’de
yayımlanan Uluslararası Gözetim Şirketi Statüsüne İlişkin Dış Ticarette Standardizasyon Teb-
liği Tebliğ No: (2006/21) uyarınca “Uluslararası Gözetim Şirketi” statüsünü haiz kuruluşları,”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 5 inci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde de-
ğiştirilmiştir.

“Piyasaya arz edilecek akaryakıt ile ilgili olarak TS standartları, kabul tarihinden itiba-
ren 6 ay sonra teknik düzenleme haline gelir. Havacılık yakıtlarına ilişkin uluslararası stan-
dartlar ve şartnameler dikkate alınır. Ancak, ülke ihtiyaçları doğrultusunda teknik düzenleme-
lere getirilebilecek istisnalar (teknik özellikler, yürürlük tarihi vb.) Kurul Kararıyla belirlenir.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 9 – Saf biodizel ve sanayi tesislerinde yan ürün olarak elde edilenler ile Ku-

rulca belirlenen usul ve esaslar dahilinde atıktan üretilenler hariç, akaryakıt üretimi sadece ra-
finerici lisansı sahipleri tarafından yapılır.”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 10 uncu maddesinin beşinci fıkrası aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.

“İlgili akaryakıt türü için;
a) Teknik düzenlemesinde yer alan tüm özelliklere ilişkin değerlerin yer aldığı, analiz

raporunu ibraza;
1) Gümrük girişinde, ithalatı yapan lisans sahipleri,
2) Piyasa faaliyetleri kapsamında, rafineri veya akaryakıt üretimi yapan işleme tesisle-

rinden yapılan satışlarda, rafinerici ve işleme lisansı sahibi satıcılar,
3) Üçüncü fıkrada yer alan muafiyetler haricinde karıştırma sonucu elde edilen deniz-

cilik yakıtlarının satışında, satıcılar,
b) Tablo-1’de yer alan özelliklere ilişkin değerlerin yer aldığı, analiz raporunu ibraza;
1) Lisanslı depolama tesislerine giriş ve çıkışlarda, depolama lisansı sahipleri,
2) Üçüncü fıkrada yer alan muafiyetler haricinde, piyasa faaliyetleri kapsamında yapılan

diğer satışlarda, satıcılar
yükümlüdür.”
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MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 10 uncu maddesinin yedinci fıkrası aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.

“Depolama lisansı sahipleri, depolama hizmeti almak isteyen kişilerden, petrolün edi-
nimine ilişkin analiz raporu, üretim sertifikası veya benzer belgelerin ibrazını isteyebilir. İbraz
edilen belge ile lisanslı depocu tarafından teslim öncesi tanzim edilen analiz raporunda yer
alan özellik değerleri arasında fark oluşması halinde, lisanslı depocu ilgiliden, akaryakıt türü
için teknik düzenlemesinde yer alan özelliklere ilişkin değerlerin tümünü belirleyecek, doğru-
lama raporu tanzim ettirmesini isteyebilir. Analiz raporunun veya doğrulama raporu sonuçla-
rının, teknik düzenlemelere aykırı olması halinde, depolama talebi reddedilir.”

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 10 uncu maddesinin dokuzuncu fıkrası aşağıdaki şe-
kilde değiştirilmiştir.

“Numunenin alındığı depo ve mühür bilgilerinin de kaydedildiği analiz raporu; labo-
ratuvar yetkilileri ve raporu ibrazla yükümlü kişilerce imzalanır. Analiz raporları veya üçüncü
fıkrada yer alan belgeler; gümrük girişinde, gümrük beyannamesine, diğer hallerde 4/1/1961
tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanununa göre tanzimi gereken ilk belgeye eklenir. Ulusal mar-
ker enjeksiyonlarında, bağımsız gözetim firmasınca, analiz raporları esas alınarak resmi isim
ve laboratuvarın sonuç tespitinin kontrolü sonrası, gözetim firması raporuna, analiz raporunun
tarih ve sayısı kaydedilir.”

MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 10 uncu maddesinin onbirinci fıkrasının (a) bendi aşa-
ğıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“a) Teknik düzenlemesi olan akaryakıtlar için teknik düzenlemesinde yer alan özellik-
lerin tamamı veya Kurul tarafından belirlenenleri,”

MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin 10 uncu maddesinin onüçüncü fıkrası yürürlükten kal-
dırılmıştır.

MADDE 9 – Aynı Yönetmeliğin 11 inci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde de-
ğiştirilmiştir.

“Analiz, muayene ve doğrulama raporları, rapora konu akaryakıt türü için aranan tüm
deney yöntemlerini uygulama imkân ve kabiliyetine sahip laboratuvarlarca tanzim edilir. Analiz
ve doğrulama raporlarını tanzim edecek laboratuvarlar, tüm sorumluluk kendilerine ait olmak
üzere, akredite olmadıkları azami iki deney yönteminde diğer akredite laboratuvarlardan hizmet
alabilirler. Ancak, Tablo-1’de yer alan özelliklere ilişkin değerlerin yer aldığı analiz raporları,
ilgili akaryakıt türü için Tablo-1’de yer alan özelliklere ilişkin deney yöntemlerinin tamamında
akredite olan laboratuvarlarca da tanzim edilebilir.”

MADDE 10 – Aynı Yönetmeliğin ekinde yer alan Ek-1A ve Ek-1B yürürlükten kaldı-
rılmış ve aynı Yönetmeliğe bu Yönetmelik eki Tablo-1 eklenmiştir.

MADDE 11 – Aynı Yönetmeliğe aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.
“GEÇİCİ MADDE 4 – Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihte Türk Standardları Ens-

titüsünce yayımlanmış ancak henüz Kurumca teknik düzenleme haline getirilmemiş standardlar
bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihte teknik düzenleme haline getirilmiş kabul edilir.”

MADDE 12 – Bu Yönetmeliğin;
a) 3 üncü maddesi 1/7/2015 tarihinde,
b) Diğer maddeleri ise 1/1/2015 tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 13 – Bu Yönetmelik hükümlerini Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu Başkanı

yürütür.
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Orman Genel Müdürlüğünden:
MESİRE YERLERİ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 5/3/2013 tarihli ve 28578 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Mesire Yer-
leri Yönetmeliğinin 2 nci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

(1) Bu Yönetmelik, 31/8/1956 tarihli ve 6831 sayılı Orman Kanununun 6, 25, ek 5, ek
8, ek 13 ve ek 14 üncü maddeleri ile 31/10/1985 tarihli ve 3234 sayılı Orman Genel Müdürlüğü
Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hak-
kındaki Kanunun 2 nci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.ˮ

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (h) bendi aşağı-
daki şekilde değiştirilmiştir.

“h) Gelişim ve Yönetim Planı: Mesire yerlerinin koruma-kullanma dengesi içerisinde,
rekreasyonel kaynak değerlerinin sürdürülebilir kullanımını yönlendiren, diğer kaynak değer-
lerinin korunmasını şekillendiren, yönetim ve ziyaretçi kullanım tesislerini belirleyen, alt ve
üst yapı tesislerinin uygulamalarına yön veren, mesire yerinin yönetim tarzı, kullanım maksat
ve şeklini düzenleyen, hali hazır durum üzerinde, ağaç röleve planını da ihtiva eden, uygun öl-
çekli planı,ˮ 

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 5 inci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde de-
ğiştirilmiş, üç ve dördüncü fıkralar eklenmiştir.

“(2) İdarenin ve ziyaretçilerin zaruri ihtiyaçlarını karşılayacak olan taban alanı 250 met-
rekareyi ve kat adedi bir bodrum kat ve çatı arası hariç ikiyi geçmeyecek şekilde mesire yer-
lerinde yapılacak yapı ve tesisler gelişim ve yönetim planlarına uygun olarak Genel Müdürlükçe
belirlenen esaslara göre yapılır.”

“(3) Kıyı ve sahil şeritlerinde kalan alanlarda ve kesin yapı yasağı getirilen alanlarda
bulunan mesire yerlerinde, yukarıdaki hüküm uygulanmaz. İmar planı olan alanlarda imar pla-
nına uyulur. Kıyı ve sahil şeridinde bulunan yerlerde İmar Planı olmaması durumunda Kıyı
Kanununa ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine uyulur.

(4) Mesire yerlerinde inşa edilecek yapıların etüt ve projeleri yöresel doku ve mimari
özelliklere, fen, sanat ve sağlık kurallarına uygun olarak Genel Müdürlüğün belirleyeceği esas-
lara göre yapılır.ˮ

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 7 nci maddesinin ikinci fıkrası ve üçüncü fıkrası aşa-
ğıdaki şekilde değiştirilmiş ve dördüncü fıkra eklenmiştir.

“(2) A ve B tipi mesire yerleri için alan kullanım planı, Gelişim ve Yönetim Planı Bölge
Müdürlüğü tarafından yapılır veya yaptırılır ve Genel Müdürlükçe onaylanır.”

(3) C tipi mesire yerleri ve kent (şehir) ormanları için vaziyet planı, Gelişim ve Yönetim
Planı Bölge Müdürlüğü tarafından yapılır veya yaptırılır ve Genel Müdürlükçe onaylanır.

“(4) 6831 sayılı Orman Kanununun Ek 13 üncü maddesine göre, Genel Müdürlükçe
belirlenen mesire yerlerinin afet sonrasında geçici barınma yeri olarak kullanılması için gerekli
olan alt yapı hizmetleri Genel Müdürlüğün izniyle,  Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı,
il özel idareleri, büyükşehir belediyeleri veya belediyeler tarafından ya da Genel Müdürlükçe
yapılır.”

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğe aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.
GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce kamu kurum

ve kuruluşlarına 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu kapsamında pazarlık usulü ihale yöntemi ile
işletmeciliği kiralanan mesire yerlerinde bu Yönetmelik hükümleri uygulanır.

MADDE 6 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 7 – Bu Yönetmelik hükümlerini Orman Genel Müdürü yürütür.
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Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumundan:
BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE İLETİŞİM KURUMU İDARİ YAPTIRIMLAR

YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR
YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI

HAKKINDA YÖNETMELİK

MADDE 1 – 30/12/2014 tarihli ve 29221 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Bilgi
Teknolojileri ve İletişim Kurumu İdari Yaptırımlar Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına
Dair Yönetmeliğin çerçeve 5 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 5 – Bu Yönetmeliğin 1 inci maddesiyle değiştirilen 29 uncu maddenin ikinci
fıkrası 28/2/2015 tarihinde, bu Yönetmeliğin diğer hükümleri ise yayımı tarihinde yürürlüğe
girer.”

MADDE 2 – Bu Yönetmelik 30/12/2014 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yayımı
tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurulu Başkanı
yürütür.

—— • ——
TEBLİĞLER

Adalet Bakanlığından:
CEZA MUHAKEMESİ KANUNU GEREĞİNCE GÖREVLENDİRİLEN

MÜDAFİ VE VEKİLLERE YAPILACAK ÖDEMELERE İLİŞKİN
2015 YILI TARİFESİ

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Tarifenin amacı, 4/12/2004 talihli ve 5271 sayılı Ceza Muhakemesi

Kanunu gereğince soruşturma ve kovuşturma makamlarının talebi üzerine görevlendirilen mü-
dafi veya vekillere ödenecek meblağları belirlemektir.

Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Tarife, Ceza Muhakemesi Kanunu gereğince görevlendirilen mü-

dafi veya vekillerin yapacakları hukuki yardımlar için uygulanır.
Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Tarife, 23/3/2005 tarihli ve 5320 sayılı Ceza Muhakemesi Kanu-

nunun Yürürlük ve Uygulama Şekli Hakkında Kanunun 13 üncü maddesi gereğince hazırlan-
mıştır.

Tarife
MADDE 4 – (1) Ceza Muhakemesi Kanunu gereğince yapılan hukuki yardımlara yö-

nelik işlemlerde;
a) Soruşturma evresinde takip edilen işler için 200 TL,
b) Sulh ceza mahkemelerinde takip edilen davalar için 309 TL,
c) Asliye ceza mahkemelerinde takip edilen davalar için 340 TL,
ç) Ağır ceza mahkemelerinde takip edilen davalar için 613 TL,
d) Çocuk mahkemeleri:
1) Çocuk mahkemelerinde takip edilen davalar için 340 TL,
2) Çocuk ağır ceza mahkemelerinde takip edilen davalar için 613 TL,
e) Askeri mahkemelerde takip edilen davalar için 340 TL,
f) İcra Ceza ve Fikrî ve Sınaî Haklar ceza mahkemesi gibi mahkemeler ile İnfaz Hâ-

kimliklerinde takip edilen davalar için 340 TL,
g) Kanun yolları mahkemeleri:
1) Bölge adliye mahkemelerinde görülen duruşmalı davalar için 613 TL,
2) Yargıtay da görülen duruşmalı davalar için 688 TL,
ödenir.
Yürürlük
MADDE 5 – (1) Bu tarife 1 Ocak 2015 tarihinde yürürlüğe girer.
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığından:
ATIK GETİRME MERKEZİ TEBLİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı; geri kazanılabilir atıkların diğer atıklarla karıştı-

rılmadan kaynağında ayrı toplanmasının sağlanması ve geri kazanım ve/veya bertarafa gönde-
rilmek üzere bırakılması amacıyla oluşturulan atık getirme merkezlerine ilişkin usul ve esasları
belirlemektir.

Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ, sürdürülebilir bir atık yönetim sisteminin sağlanabilmesi

amacıyla; bu Tebliğ’in Ek-1’inde yer alan evsel atıklar ile benzer ticari ve kurumsal atıkların
diğer atıklarla karıştırılmadan ayrı toplanmasını sağlamak amacıyla bırakıldıkları atık getirme
merkezlerine ilişkin teknik esasları kapsar.

Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Tebliğ;
a) 9/8/1983 tarihli ve 2872 sayılı Çevre Kanununun 8 inci, 11 inci ve 12 nci maddele-

rine,
b) 29/6/2011 tarihli ve 644 sayılı Çevre ve Şehircilik Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri

Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 2 nci, 8 inci ve 33 üncü maddelerine,
c) 5/7/2008 tarihli ve 26927 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Atık Yönetimi Genel

Esaslarına İlişkin Yönetmelik hükümlerine,
ç) 24/8/2011 tarihli ve 28035 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Ambalaj Atıklarının

Kontrolü Yönetmeliği hükümlerine,
d) 22/5/2012 tarihli ve 28300 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Atık Elektrikli ve

Elektronik Eşyaların Kontrolü Yönetmeliği hükümlerine,
dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Tebliğde geçen;
a) Alışveriş merkezleri: Birden fazla satış noktasını ve diğer üniteleri bünyesinde bu-

lundurup bir bütün teşkil eden veya tek elden yönetilen merkezleri,
b) Ambalaj atığı toplama noktası: 24/8/2011 tarihli ve 28035 sayılı Resmî Gazete’de

yayımlanan Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği’nin 4 üncü maddesinin (ç) bendinde
belirtilen yerleri,

c) Atık: 5/7/2008 tarihli ve 26927 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Atık Yönetimi
Genel Esaslarına İlişkin Yönetmeliğin 4 üncü maddesinde tanımlanan tüm madde veya mal-
zemeyi,

ç) Atık getirme merkezi: Kaynağında ayrı toplanan atıkların geri kazanıma ve/veya ber-
tarafa gönderilmesi amacıyla bırakıldığı merkezleri,

d) Ayrı toplama: Atıkların türlerine ve özelliklerine göre ayrı biriktirilmesini,
e) Bakanlık: Çevre ve Şehircilik Bakanlığını,
f) Biriktirme ekipmanları: Atık üreticilerinin atıklarını bırakabilecekleri torba, kafes,

kumbara, konteynırlar ve benzeri ekipmanları,
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g) İl müdürlüğü: Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünü,
ğ) İşletmeci: Atık getirme merkezlerinin işletilmesinden sorumlu gerçek veya tüzel ki-

şiyi,
h) Satış noktası: 24/8/2011 tarihli ve 28035 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Ambalaj

Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği’nin 4 üncü maddesinin (ee) bendinde belirtilen yerleri,
ı) Seyyar (mobil) getirme merkezi: Belirli süreler içerisinde farklı noktalara hizmet ver-

mek amacıyla 1. sınıf atık getirme merkezine bağlı olarak kullanılan seyyar atık toplama araç-
larını,

ifade eder.
İKİNCİ BÖLÜM

Genel Esaslar

Genel ilkeler

MADDE 5 – (1) Atık yönetim sisteminde üretilen atık miktarının azaltılması, atıkların
kaynakta ayrı toplanması, yeniden kullanımı, geri dönüşümü, geri kazanımı ve bertaraf edilmesi
esastır.

(2) İşletmeci, özellikle havanın, toprağın, yüzey ve yeraltı sularının kirlenmesi ile koku
ve gürültü gibi çevre üzerindeki olası olumsuz etkileri ve insan sağlığı açısından doğrudan risk
oluşturan kirlilik kaynaklarını önlemek ve/veya azaltmak zorundadır. Bu amaçla, atığın tesise
kabulü ile birlikte ilgili mevzuatta belirtilen tedbirleri alır.

(3) Atıkların kaynağında ayrı toplanmasında, taşınmasında ve atık getirme merkezle-
rinde biriktirilmesinde, çevre ve insan sağlığına zarar vermesini önleyecek ilgili mevzuatta be-
lirtilen tedbirlerin alınması esastır.

(4) Atık getirme merkezlerinde biriktirilen farklı türdeki atıkların geri dönüşüm, geri
kazanım veya bertaraf tesislerine sevki sırasında ilgili mevzuat hükümlerinin uygulanması
esastır.

(5) Atık getirme merkezlerine mutfak atıkları, park ve bahçe atıkları, inşaat ve yıkıntı
atıkları, endüstriyel atıklar, tıbbi atıklar, patlayıcı ve radyoaktif atıklar kabul edilmez.

(6) Atık getirme merkezlerinde atıkların biriktirilme süresi, atıkların miktarına bakıl-
maksızın ilgili mevzuatta belirtilen süreleri geçemez.

(7) Atıkların yönetiminden sorumlu kişi, kurum ve kuruluşlar, atık yönetiminin her aşa-
masında atıkların çevre ve insan sağlığına zarar vermesini önleyecek tedbirleri almakla yü-
kümlüdür.

(8) Bu Tebliğ kapsamındaki atıklar, sızdırma, dökülme veya saçılmalara neden olma-
yacak uygun şekilde atık getirme merkezlerine teslim edilir.

(9) Belediye sınırı ve mücavir alanları dışında yer alan yerleşim alanlarındaki atıkların
1. sınıf atık getirme merkezlerine getirilmesi ilgili mevzuat hükümlerine göre il özel idarelerinin
sorumluluğundadır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Görev, Yetki ve Yükümlülükler

Bakanlık görev ve yetkileri

MADDE 6 – (1) Bakanlık, bu Tebliğin uygulanmasına yönelik işbirliği, koordinasyonu
sağlamak ve gerekli idari tedbirleri almakla yükümlüdür.
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İl müdürlüklerinin görev ve yetkileri
MADDE 7 – (1) İl müdürlükleri;
a) Bu Tebliğin uygulanmasına yönelik işbirliği ve koordinasyonu sağlamakla,
b) Bu Tebliğin kapsamındaki faaliyetlere ilişkin olarak kontrol ve denetim yapmakla,

uygunsuzluk halinde gerekli yasal işlemleri yapmakla, atık getirme merkezi onayını iptal et-
mekle ve Bakanlığa bilgi vermekle,

c) Atık getirme merkezi onay yazısı için bu Tebliğin Ek-3’ünde yer alan değerlendirme
tablosu doğrultusunda atık getirme merkezlerinde inceleme yapmakla,

ç) Bu Tebliğin Ek-4’ünde yer alan atık getirme merkezi onay yazısını vermek ve ilgili
belediyeyi bilgilendirmekle,

yükümlüdür.
Belediyelerin, mahalli idare birliklerinin görev ve yükümlülükleri
MADDE 8 – (1) Büyükşehirlerde ilçe belediyeleri, belediyeler, mahalli idare birlikleri;
a) 1. sınıf atık getirme merkezini kurmak/kurdurmakla, işletmek/işlettirmekle,
b) Atıkların yönetimi kapsamında, bu Tebliğ ile sorumluluk verilen taraflarla birlikte

bilinçlendirme ve eğitim faaliyetleri yapmak veya katkıda bulunmakla,
c) Seyyar getirme merkezleri kurulması halinde, atığı ilgili mevzuatında belirtildiği şe-

kilde kabul etmekle, toplanan atıkların, havanın, toprağın, yüzey ve yeraltı sularının kirlenmesi
ile koku ve gürültü gibi çevre ve insan sağlığı açısından doğrudan risk oluşturmayacak şekilde
önlemleri alarak 1. sınıf atık getirme merkezlerine getirilmesini sağlamakla,

ç) Seyyar getirme merkezleri üzerinde ait olduğu belediye adı ve logosu ile “Seyyar
Atık Getirme Merkezi” ifadesinin bulunmasını sağlamakla,

yükümlüdürler.
Atık getirme merkezi işletmecisinin görev ve yükümlülükleri
MADDE 9 – (1) Atık getirme merkezi işleticisi;
a) Bulunduğu ilin il müdürlüğünden atık getirme merkezinin bu Tebliğde belirtilen şart-

ları sağladığına dair bu Tebliğ’in Ek-4’ünde formatı yer alan onay yazısını almakla,
b) Acil durumlarda alınacak önlemlerle ilgili personelin eğitimini sağlamakla, acil du-

rum ve güvenlik tedbirlerini almakla,
c) Tesise yetkili kişilerin dışında girişleri önlemekle,
ç) Atıkları bu Tebliğ’in Ek- 2’sinde yer alan gruplara göre ayrı biriktirmekle,
d) Atıkları bedel talep etmeden teslim almakla,
e) Atıkları, ilgili mevzuat hükümlerine uygun, sızdırma, dökülme veya saçılmalara ne-

den olmayacak şekilde teslim almak ve geri dönüşüm, geri kazanım veya bertaraf tesislerine
aynı şekilde sevk etmekle,

f) Bu merkezlerde, atıklar ile ilgili herhangi bir fiziksel, kimyasal veya biyolojik işlem
yapmamakla,

g) Biriktirilen atıkların ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak geri dönüşüm, geri
kazanım ve bertarafını sağlamakla veya sağlattırmakla,

ğ) İlgili mevzuatı gereğince, atıkların taşınmasında, atık türüne göre ulusal atık taşıma
formu kullanmakla,

h) Atık getirme merkezlerine gelen ve geri dönüşüm, geri kazanım ve/veya bertaraf
tesislerine gönderilen atıkların miktarını kayıt altına almakla, yıl sonu itibariyle il müdürlüğüne
bu Tebliğ’in Ek-5’inde yer alan formata uygun olarak raporlamakla,

yükümlüdür.
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DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Atık Getirme Merkezleri ve Teknik Özellikleri

Atık getirme merkezleri

MADDE 10 – (1) Atık getirme merkezleri; 1 inci sınıf atık getirme merkezi, 2 nci sınıf

atık getirme merkezi ve 3 üncü sınıf atık getirme merkezlerinden oluşur:

a) 1. sınıf atık getirme merkezi; Belediyeler, mahalli idare birlikleri ve büyükşehirlerde

ilçe belediyeleri tarafından kurulması zorunlu olan ve bu belediyeler tarafından kurulan/kur-

durulan ve işletilen/işlettirilen merkezler.

b) 2. sınıf atık getirme merkezi; Alışveriş merkezleri tarafından kendi mülkiyet alanları

içinde kurulan/kurdurulan ve işletilen/işlettirilen merkezler.

c) 3. sınıf atık getirme merkezi; Satış noktaları, iki yüz konut ve üzeri siteler, organize

sanayi bölgeleri, havaalanları ve kampüsü olan üniversiteler tarafından kendi mülkiyet alanları

içinde kurulan ve işletilen merkezler.

Atık getirme merkezlerinin teknik özellikleri

MADDE 11 – (1) Atık getirme merkezlerinin asgari olarak aşağıdaki şartları sağlaması

zorunludur:

a) Vatandaşların kolay ulaşabileceği konumda olmalıdır.

b) Zemin, sızdırmazlık sağlanacak şekilde betondan yapılmalı ancak, kapalı konteynır

kullanılması durumunda beton veya asfalt ile kaplı olmalıdır.

c) Atık getirme merkezini tanıtıcı ve atık üreticisini bilgilendirici, yönlendirici işaretler

bulunmalıdır.

ç) Aydınlatma sistemi bulunmalıdır.

d) Yangın riskine ilişkin gerekli tedbirler alınmalıdır.

e) Temiz ve bakımlı olmalı, koku, haşere oluşumuna engel olacak şekilde dezenfekte

edilmelidir.

f) Atıklar, gruplarına göre ayrı olarak, türlerine uygun biriktirme ekipmanlarında birik-

tirilmeli, ilgili mevzuata uygun olarak çevresel kirliliğe yol açmayacak şekilde gerekli tedbirler

alınmalıdır.

g) Ayrı biriktirme ekipmanları, biriktirilecek atığın ilgili mevzuatında tanımlanan kri-

terlerine uygun olarak tasarlanmalıdır.

ğ) Gelen ve giden atıklara ait bilgilerin kaydedildiği veri kayıt sistemine sahip olmalıdır.

h) İş sağlığı ve güvenliği mevzuatında yer alan ilgili hükümlere uygun olmalıdır.

ı) Kullanılacak biriktirme ekipmanlarının üzerinde veya ekipmanların bulunduğu böl-

melerde biriktirilecek atık türlerine ve kodlarına ilişkin yazı ve şekil bilgileri bulunmalıdır.

i) Yağ ile kontamine olmuş yüzeyleri temizlemek amacıyla absorban malzemeler ile

yağ çözücüler bulunmalıdır.

j) Kullanılacak biriktirme ekipmanları atığın türüne uygun olarak kapalı ve tekerlekli

olmalıdır.

k) 1. Sınıf atık getirme merkezlerinin ve seyyar getirme merkezlerinin toplama ve bi-

riktirme aşamalarında, evsel tehlikeli atıklar için ayrı etiketleme ve ayrı biriktirme ekipmanları

kullanılmalıdır.
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1.sınıf atık getirme merkezleri
MADDE 12 – (1) 1. sınıf atık getirme merkezleri 11 inci maddede yer alan hükümlere

ilave olarak aşağıdaki hususları da yerine getirmekle yükümlüdür.
a) Bu Tebliğin Ek-2’sinde yer alan atık gruplarından ilk 13 grubun biriktirilmesi zo-

runludur. 14 üncü grup tercihe bağlı olarak 1. sınıf getirme merkezinde yer alır.
b) Yönetim binası, kantar, giriş kontrol noktası bulunmalı ve asgari 1.000 m2 alana sahip

olmalıdır.
c) Tesis etrafı, en az 1,5 m yüksekliğinde beton, briket veya tuğla benzeri kalıcı yapı

malzemesi ile çevrili olmalıdır.
ç) Atıkların bekletildiği alanın üzeri kapalı olmalıdır.
d) Alanda kör toplama kanalı ile sonlanan kuşaklama kanalı bulunmalıdır.
e) Sorumlu bir çevre görevlisi bulunmalıdır.
f) Bu Tebliğin Ek- 2’sinde belirtilen gruplardan 11 nolu gruptaki atıklar, paslanmaz me-

tal veya yüksek yoğunluklu plastik malzemeden yapılmış, kapaklı, kapakları kilitlenir, yükle-
me-boşaltma esnasında torbaların hasar görmesine veya delinmesine yol açabilecek keskin ke-
narları olmayan, yüklenmesi kolay, içerisine atık atıldıktan sonra tekrar alınmasına imkân bu-
lunmayan ve üzerinde “Atık İlaç” ibaresi bulunan biriktirme ekipmanlarında biriktirilir.

g) Yıkama işlemi sonrasında oluşan atık sular için toplama kanalları ile ızgara sistemi
bulundurulmalıdır. Toplanan atık suların ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak bertarafı
sağlanmalıdır.

2.sınıf atık getirme merkezleri
MADDE 13 – (1) 2. sınıf atık getirme merkezleri 11 inci maddede yer alan hükümlere

ilave olarak aşağıdaki hususları yerine getirmekle yükümlüdür.
a) Bu Tebliğin Ek-2’sinde yer alan atık gruplarından 1 inci, 2 nci, 3 üncü,4 üncü ve 8 inci

grupta yer alan atıkların bulunması şartıyla, diğer atık gruplarından iki grubun seçmeli olduğu
toplamda en az yedi grup atığın biriktirilmesi zorunludur.

b) Biriktirme ekipmanlarının toplam hacmi asgari 8-20 m3 olmalıdır.
c) Alışveriş merkezlerinde atık getirme merkezi bulunması durumunda alışveriş mer-

kezlerinde faaliyet gösteren satış noktaları münferit atık getirme merkezi kuramazlar.
ç) Alışveriş merkezlerinde atık getirme merkezi kurulması halinde, alışveriş merkezle-

rinde faaliyet gösteren satış noktalarında atık getirme merkezi kurulmuş kabul edilir. Alışveriş
merkezlerinde bulunan satış noktaları ve dağıtıcılar kendi atıklarını bu getirme merkezine ver-
memesi durumunda atıkların yönetimini ilgili mevzuat hükümlerine göre sağlar.

d) 2. sınıf atık getirme merkezi kuran alışveriş merkezlerinde faaliyet gösteren satış
noktaları, ambalaj atığı toplama noktası oluşturmakla yükümlüdür. Ancak, alışveriş merkezleri
dışında faaliyet gösteren münferit satış noktalarında oluşturulan atık getirme merkezi ambalaj
atığı toplama noktası olarak da kabul edilir.

e) 2. sınıf atık getirme merkezi kuran alışveriş merkezlerinde faaliyet gösteren dağıtı-
cılar, Atık Elektrikli ve Elektronik Eşyaların Kontrolü Yönetmeliği çerçevesinde topladıkları
atıkları bulundukları alışveriş merkezinin atık getirme merkezinde biriktirebilirler.

f) Alışveriş merkezlerinde kurulan 2. sınıf atık getirme merkezlerinde faaliyet gösteren
satış noktaları, biriktirilen atıkların geri dönüşüm, geri kazanım ve/veya bertaraf maliyetlerine
katılmakla yükümlüdür.

g) Yıkama işlemi sonrasında oluşan atık sular için toplama kanalları ile ızgara sistemi
bulundurulmalıdır. Toplanan atık suların ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak bertarafı
sağlanmalıdır.
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3.sınıf atık getirme merkezleri
MADDE 14 – (1) 3. sınıf atık getirme merkezleri 11 inci maddede yer alan hükümlere

ilave olarak aşağıdaki hususları yerine getirmekle yükümlüdür.
a) Bu Tebliğin Ek-2’sinde yer alan atık gruplarından 1 inci, 2 nci, 3 üncü, 4 üncü ve 8 inci

grupta yer alan atıkların bulunması şartıyla, en az beş grup atığın biriktirilmesi zorunludur.
b) Biriktirme ekipmanlarının toplam hacmi asgari 2 m3 olmalıdır.

BEŞİNCİ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Bilgilendirme
MADDE 15 – (1) Atık getirme merkezi işleticileri tarafından merkezin tanıtılması ve

faaliyetleri konusunda broşür, afiş ve benzeri materyaller hazırlanarak yazılı/görsel bilgilen-
dirme yapılır.

(2) Belediyeler tarafından ALO-ATIK hatları oluşturularak gerekli bilgilendirme yapılır
ve vatandaşın atıklarını taşıyamaması durumunda lojistik imkânlar sağlanır. Belediyenin tercih
etmesi durumunda 1. sınıf atık getirme merkezine bağlı olarak seyyar getirme merkezi hizmeti
verilir.

(3) Yetkilendirilmiş kuruluşlar, atık yönetim planları dahilinde, atık getirme merkezle-
rinin işletilebilmesi amacıyla biriktirme ekipmanı, tanıtım materyalleri temin eder ve eğitim
ve bilinçlendirme faaliyeti yürütür.

Denetim ve onay iptali
MADDE 16 – (1) Bu Tebliğ kapsamındaki bütün faaliyetlerin, ilgili mevzuata uygun

olarak yapılıp yapılmadığını denetleme yetkisi Bakanlığa aittir.
(2) Bu Tebliğin kapsamındaki faaliyetlere ilişkin olarak yapılan kontrol ve denetim so-

nucunda uygunsuzluk tespit edilmesi halinde atık getirme merkezi onayı iptal edilir ve işlet-
menin faaliyeti, kısmen veya tamamen, süreli veya süresiz durdurulur.

İdari yaptırım
MADDE 17 – (1) Bu Tebliğ hükümlerine aykırı hareket edenler hakkında 2872 sayılı

Çevre Kanununda öngörülen müeyyideler uygulanır.
Geçiş dönemi
GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin yayımı tarihi itibariyle bu Tebliğin Ek-6’sında

yer alan büyükşehir belediyesi olan illerde ilçe belediyeleri, diğer illerde il ve ilçe belediyele-
rinden;

a) I. Kademede olanlar iki yıl,
b) II. Kademede olanlar üç yıl,
c) III. Kademede olanlar dört yıl,
içerisinde 1. sınıf atık getirme merkezlerini kurmakla,
(2) Mevcut atık getirme merkezleri, bu Tebliğin yayımı tarihi itibariyle Tebliğde belir-

lenen şartlara bir yıl içerisinde uyum sağlamak ve bu şartları sağladığına dair il müdürlüğünden
onay yazısı almakla,

yükümlüdür.
Yürürlük
MADDE 18 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 19 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Çevre ve Şehircilik Bakanı yürütür.
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Ekonomi Bakanlığından:

İHRACAT SAYILAN SATIŞ VE TESLİMLER HAKKINDA

TEBLİĞ (İHRACAT: 2005/2)’DE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

(İHRACAT: 2014/10)

MADDE 1 – 27/1/2005 tarihli ve 25709 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İhracat

Sayılan Satış ve Teslimler Hakkında Tebliğ (İhracat: 2005/2)’in 8 inci maddesinin birinci ve

üçüncü fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Belge kapsamında ilk ithalatın yapıldığı tarihe kadar azami 3 (üç) ay olmak üzere da-

hilde işleme izin belgelerine ek süre verilebilir. Firmaların, ek süre almak için elektronik or-

tamda Bakanlığa müracaat etmeleri gerekmektedir.”

“Belge kapsamında gerçekleştirilen ihracat sayılan satış ve teslim değerinin belge ih-

racat taahhüdü değerine oranının en az %10 olması ve en geç belge süresi sonundan itibaren 3

(üç) ay içerisinde elektronik ortamda Bakanlığa müracaat edilmesi halinde, dahilde işleme izin

belgelerine toplam 6 (altı) ayı geçmemek kaydıyla belge orijinal süresinin yarısı kadar ek süre

verilebilir.”

MADDE 2 – Aynı Tebliğin 15 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Madde 15 – Bu Tebliğ hükümlerini Ekonomi Bakanı yürütür.”

MADDE 3 – Aynı Tebliğde yer alan;

a) “Dış Ticaret Müsteşarlığını” ibaresi “Ekonomi Bakanlığını” şeklinde,

b) “ihracatçı birlikleri genel sekreterliğine” ibaresi “bölge müdürlüğüne” şeklinde,

c) “ihracatçı birlikleri genel sekreterliğince” ibaresi “bölge müdürlüğünce” şeklinde,

ç) “ihracatçı birlikleri genel sekreterliklerince” ibareleri “bölge müdürlüklerince” şek-

linde,

d) “Müsteşarlık” ibareleri “Bakanlık” şeklinde,

e) “Müsteşarlığa” ibareleri “Bakanlığa” şeklinde,

f) “Müsteşarlıkça” ibaresi “Bakanlıkça” şeklinde,

g) “T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı” ibaresi “T.C. Ekonomi Bakanlığı” şek-

linde,

değiştirilmiştir.

MADDE 4 – Bu Tebliğ 1/1/2015 tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 5 – Bu Tebliğ hükümlerini Ekonomi Bakanı yürütür.
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Ekonomi Bakanlığından:

HARİÇTE İŞLEME REJİMİ TEBLİĞİ (İHRACAT: 2007/5)’NDE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

(İHRACAT: 2014/11)

MADDE 1 – 11/5/2007 tarihli ve 26519 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Hariçte

İşleme Rejimi Tebliği (İhracat: 2007/5)’nin 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının sonuna aşa-

ğıdaki bent eklenmiştir.

“y) Bölge müdürlükleri: Ekonomi Bakanlığı Taşra Teşkilatında yer alan Marmara Bölge

Müdürlüğü, Batı Anadolu Bölge Müdürlüğü, Güney Anadolu Bölge Müdürlüğü, İç Anadolu

Bölge Müdürlüğü, Batı Karadeniz Bölge Müdürlüğü, Doğu Karadeniz Bölge Müdürlüğü, Doğu

Anadolu Bölge Müdürlüğü, Güneydoğu Anadolu Bölge Müdürlüğünü,”

MADDE 2 – Aynı Tebliğin 17 nci maddesinin birinci, ikinci, üçüncü ve beşinci fıkraları

aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Hariçte işleme izin belgesi sahibi firmaların, belge süresi (belgeye verilen ek süreler

dahil) sonundan itibaren 1 (bir) ay içerisinde ek-5’te belirtilen bilgi ve belgelerle birlikte Ba-

kanlıkça (İhracat Genel Müdürlüğü) belirlenen ilgili bölge müdürlüğüne; hariçte işleme izni

sahibi firmaların ise izin süresi (izne verilen ek süreler dahil) sonundan itibaren 1 (bir) ay içe-

risinde ek-6’da belirtilen bilgi ve belgelerle birlikte izni veren ihracatçı birlikleri genel sekre-

terliğine belge/izin taahhüdünü kapatmak için müracaat etmeleri zorunludur.

(2) Bu maddenin (1) numaralı fıkrasında belirtilen sürede taahhüdün kapatılması için

müracaat edilmemesi durumunda ilgili firmaya, ilgili bölge müdürlüğü/ilgili ihracatçı birlikleri

genel sekreterliği tarafından 10 (on) iş günü içerisinde gönderilecek yazı ile 1 (bir) ay içerisinde

kapatma müracaatında bulunulması hususu bildirilir ve bu sürede kapatma müracaatında bu-

lunulmayan hariçte işleme izin belgesi/hariçte işleme izni (belge/izin kapsamındaki diğer so-

rumlulukların yerine getirilmiş olması şartıyla) gümrük mevzuatı çerçevesinde usulsüzlük ce-

zası uygulanarak resen kapatılır.

(3) Hariçte işleme izin belgesi taahhüdü, belgede belirtilen şartlara uygun olarak ilgili

bölge müdürlüğü tarafından kapatılır. İlgili bölge müdürlüğü kapatma esnasında, firmaların

gönderdiği listeler ile hariçte işleme izin belgesinde kayıtlı bilgileri karşılaştırır. İlgili bölge

müdürlüğü ihraç edilen eşyanın (fire dahil) ithal edilen işlem görmüş ürünlerin üretiminde kul-

lanıldığının ve ihracat ile ithalat işlemlerinin hariçte işleme izin belgesinde belirtilen şartlara

uygun olarak gerçekleştirildiğinin tespiti halinde, belgeyi kapatarak Bakanlığa ve ilgili firmaya

bilgi verir ve ayrıca, Ek-11’de yer alan kapatma formunu tanzim ederek Bakanlığa gönderir.”

“(5) Ayrıca, hariçte işleme izin belgesi/hariçte işleme izni taahhüdünün kapatılmasına

ilişkin yapılan müracaatta, eksik bilgi ve belge gönderildiğinin tespiti halinde, bu eksiklik 1(bir)

ay içerisinde tamamlanmak üzere ilgili bölge müdürlüğü/ilgili ihracatçı birlikleri genel sekre-

terliği tarafından firmaya bildirilir. Bu süre içerisinde eksik bilgi ve belgelerin tamamlanmaması

durumunda, bu Tebliğin 18 inci maddesi hükümleri de dikkate alınmak suretiyle belge/izin

taahhüdü mevcut bilgi ve belgelere istinaden kapatılır.”
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MADDE 3 – Aynı Tebliğin 19 uncu maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiş-

tirilmiştir.

“(1) Hariçte işleme izin belgesi sahibi firmanın talebi üzerine, kullanılmayan belge Ba-

kanlıkça iptal edilir ve bu husus ilgili bölge müdürlüğüne ve ilgili firmaya bildirilir. Hariçte

işleme izni sahibi firmanın talebi üzerine kullanılmayan izin, izni veren ihracatçı birlikleri genel

sekreterliğince iptal edilir ve bu husus Bakanlığa ve ilgili firmaya bildirilir.”

MADDE 4 – Aynı Tebliğde (17 nci maddenin dördüncü fıkrası ve 19 uncu maddenin

ikinci fıkrası hariç) yer alan;

a) “ihracatçı birlikleri genel sekreterliğine” ibareleri “bölge müdürlüğüne” şeklinde,

b) “ihracatçı birlikleri genel sekreterliğince” ibareleri “bölge müdürlüğünce” şeklinde,

değiştirilmiştir.

MADDE 5 – Aynı Tebliğin ek 10’u yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 6 – Bu Tebliğ 1/1/2015 tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 7 – Bu Tebliğ hükümlerini Ekonomi Bakanı yürütür.

—— • ——
Gümrük ve Ticaret Bakanlığından:

GÜMRÜK GENEL TEBLİĞİ (TRANSİT REJİMİ) (SERİ NO: 3)’NDE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

(TRANSİT İŞLEMLERİ) (SERİ NO: 8)

MADDE 1 – 24/7/2012 tarihli ve 28363 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gümrük

Genel Tebliği (Transit Rejimi) (Seri No: 3)’nin 9 uncu maddesine aşağıdaki fıkralar eklenmiştir.

“(2) Bu Tebliğ kapsamında izin sahibi firma ve taşıyıcı firmaların sahibi, sermayesinin

yüzde onundan fazlasına sahip gerçek kişi ortakları ile yönetim kurulu üyeleri ya da temsil ve

ilzama yetkili yöneticilerinde değişiklik olması durumunda, söz konusu değişikliğe ilişkin Ti-

caret Sicili Gazetesi’nin bir örneğinin yayımını takip eden on gün içerisinde Bakanlığa (Güm-

rükler Genel Müdürlüğü) gönderilmesi gerekir.

(3) Bu Tebliğ kapsamında izin sahibi firma ve taşıyıcı firmaların sahibi, sermayesinin

yüzde onundan fazlasına sahip gerçek kişi ortakları, yönetim kurulu üyeleri ve temsil ve ilzama

yetkili yöneticileri hakkında Cumhuriyet Başsavcılığından son onbeş gün içinde alınmış arşiv

bilgilerini içerir Adli Sicil Kaydının her takvim yılının Ocak ayı sonuna kadar Bakanlığa (Güm-

rükler Genel Müdürlüğü) gönderilmesi gerekir.

(4) Bu Tebliğ kapsamında izin sahibi firma ve taşıyıcı firmaların merkez ve şube ad-

resleri ile iletişim bilgilerinde değişiklik olması durumunda Bakanlığa (Gümrükler Genel

Müdürlüğü) ve ilgili gümrük ve ticaret bölge müdürlüklerine gecikmeksizin bilgi verilmesi

gerekir.”

MADDE 2 – Aynı Tebliğin 10 uncu maddesinin birinci fıkrasının (a) bendine aşağıdaki

(4) numaralı alt bent eklenmiştir.

“4) Habur Gümrük Müdürlüğü-Nusaybin-Mardin-Diyarbakır-Bingöl-Karlıova-Erzu-

rum-Bayburt-Gümüşhane-Trabzon Gümrük Müdürlüğü,”

MADDE 3 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 4 – Bu Tebliğ hükümlerini Gümrük ve Ticaret Bakanı yürütür.
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Maliye Bakanlığından:

MUHASEBAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GENEL TEBLİĞİ

(SIRA NO: 39)

TAŞINIR MAL KAPSAMINDAKİ TESİSLER VE DETAY KODLARI

Amaç ve kapsam

MADDE 1 – (1) Bu Tebliğ; 253-Tesis, Makine ve Cihazlar ana hesabı bazında düzen-

lenen mali tablolarda taşınır ve taşınmaz mal ayrımının yapılabilmesini temin bakımından, ge-

nel yönetim kapsamındaki kamu idarelerinin muhasebe hesap planında yer alan “253-Tesis,

Makine ve Cihazlar” ana hesabının yalnızca taşınır malları kapsayacak şekilde yeniden sınıf-

landırılması ve taşınır mal kapsamındaki tesislere ilişkin taşınır II nci düzey kodları ve alt detay

kodlarının belirlenmesi amacıyla hazırlanmıştır.

Dayanak

MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ; 28/12/2006 tarihli ve 2006/11545 sayılı Bakanlar Kurulu

Kararıyla yürürlüğe konulan Taşınır Mal Yönetmeliğinin 39 uncu maddesinin birinci fıkrası

(a) ve (b) bendi hükümlerinin verdiği yetkiye dayanılarak hazırlanmıştır.

253- Tesis, makine ve cihazlar hesabı

MADDE 3 – (1) 253- Tesis, makine ve cihazlar hesabı ve detay kodları yalnızca taşınır

mal kapsamındaki varlıkların kaydı için kullanılacaktır. Bu nedenle; Taşınır Mal Yönetmeliği

eki kod listesinde yer alan “253.01-Tesisler Grubu” olarak sınıflandırılan ve “Taşınmaz olarak

değerlendirildiğinden Taşınır Kod Listesine alınmamıştır. Sadece muhasebe detay hesap plan-

larında yer alacaktır” şeklindeki ifade kaldırılmış, 253.01-Tesisler kodunda açılacak alt detay

kodlara taşınır kapsamındaki tesislerin kaydedilmesi kararlaştırılmıştır.

(2) 253- Tesis, makine ve cihazlar hesabının diğer detay ve alt detay kodlarının kulla-

nılmasına devam edilecektir.

Taşınır mal kapsamındaki tesisler

MADDE 4 – (1) Genel yönetim kapsamındaki kamu idarelerinin kullanımında bulunan

veya edinilecek olan; bir makine veya cihazın ürettiği enerjiyi, sesi, görüntüyü vb. ileten, da-

ğıtan veya uzaktaki verileri toplayıp kaydeden makine veya cihazlar arasındaki düzeni sağlayan,

birbiriyle entegre makine ve cihazlardan oluşan, gerektiğinde başka yere taşınabilen sistemler

taşınır mal kapsamında tesis olarak kabul edilecektir.

(2) Yukarıdaki tanıma uymakla birlikte binanın bütünleyici unsurlarından olan asansör,

yürüyen bant ve merdivenler, merkezi ısıtma, havalandırma ve yangın söndürme sistemleri ile

elektrik, gaz ve su dağıtım tesisat ve şebekeleri “taşınır mal kapsamında tesis” olarak kabul

edilmez. Ayrıca, tapuda kayıtlı olsun veya olmasın; 13/9/2006 tarihli ve 2006/10970 sayılı Ba-

kanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan “Kamu İdarelerine Ait Taşınmazların Kaydına İliş-

kin Yönetmelik” eki cetvellerde taşınmaz olarak listelenen üretim tesisleri ve imalathaneler bu

Tebliğ kapsamında değildir.
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(3) Taşınır mal kapsamındaki tesisler bu Tebliğle belirlenen taşınır detay kodlarına kay-

dedilir. Bunlar kişiler üzerine zimmetlenmez, kullanılmaz hale gelene kadar idarelerin kullan-

dıkları envanter kayıt sistemlerinde açılacak sanal ambar kayıtlarında takip edilir.

Taşınır mal kapsamındaki tesislerin kaydedileceği taşınır detay kodları

MADDE 5 – (1) Taşınır kapsamında sayılan tesislerin kaydına mahsus olmak üzere

Taşınır Mal Yönetmeliği eki “Taşınır Kod Listesi”nin “B- Dayanıklı Taşınırlar” bölümünün

“253.01- Tesisler Grubu” kodu altında aşağıdaki alt detay kodlar açılmıştır.

a) 253.01.01- İletişim/Haberleşme Tesisleri: Bu koda; haberleşme amaçlı baz istasyon-

ları ile binalarda kurulu bulunan elektronik veya mekanik telefon santralleri kaydedilebilecektir.

b) 253.01.02- Enerji Tesisleri: Bu koda; kamu binası veya yerleşkesine enerji sağlayan

ve taşınır kod listesinin 253.02 kodunun alt detay kodlarına kaydedilenler dışında kalan büyük

jeneratörler kaydedilecektir.

c) 253.01.03- Görüntüleme, Bilgi Toplama ve Takip Sitemleri: Bu koda; kamu binala-

rında kurulu bulunan kameralı güvenlik sistemleri, personel ve ziyaretçi için turnikeli-kameralı

geçiş sistemleri ile balıkçı gemileri, uçak ve TIR’ların takibi için kurulan uydulu takip sistemleri

ve uluslararası suyolu gemi trafiği yönetim sistemleri kaydedilecektir.

d) 253.01.99- Diğer Tesis ve Sistemler: Yukarıdaki kodlara kaydedilemeyen tesisler,

bu kodun altına, gerekli görülmesi halinde alt detay kod açmak suretiyle kaydedilecektir.

Taşınır mal kapsamındaki tesislerin kaydına ilişkin usul ve esaslar

MADDE 6 – (1) Taşınır Mal Yönetmeliği hükümleri gereğince taşınırların maliyet be-

delleriyle kayıtlara alınması esastır.

(2) Kamu idarelerinde yapımı sürdürülen taşınır mal kapsamındaki tesisler için;

a) Yapılan her türlü madde ve malzeme alımları ile işçilik ve genel giderlerin öncelikle

258- Yapılmakta olan yatırımlar hesabının ilgili alt yardımcı hesabına borç kaydedilmek sure-

tiyle ödemelerinin yapılması,

b) Söz konusu tesisin yapımı veya kurulum işinin geçici ve kesin kabul usulüne tabi

olması halinde geçici kabulün yapıldığını gösteren tutanağın idarece onaylandığı, diğer hallerde

ise işin fiilen tamamlandığını gösteren belgenin idarece düzenlendiği tarihi takiben, toplam

maliyet bedeli üzerinden düzenlenecek taşınır işlem fişi ile taşınır kayıtlarına alınması,

c) Düzenlenen taşınır işlem fişi muhasebe birimine intikal ettirildiğinde muhasebe bi-

rimince, ilgili tesisin kaydı için belirlenen varlık hesabına borç, 258- Yapılmakta olan yatırımlar

ilgili yardımcı hesabına alacak kaydedilmek suretiyle idare taşınır kayıtları ile muhasebe ka-

yıtlarında uygunluk sağlanması,

gerekmektedir.

(3) 258- Yapılmakta olan yatırımlar hesabını ilgilendirmeksizin tesis olarak kaydedil-

mesi gereken taşınırlar ise maliyet bedeli üzerinden düzenlenecek taşınır işlem fişi ile doğrudan

ilgili taşınır koduna kaydedilecektir.
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Tebliğin yayımından önce yapılmış kayıtların kapatılması

GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin yayımından önce 253.01-Tesisler yardımcı he-

saplarına yapılmış olan taşınmaz mal kayıtları ve bunlara ilişkin amortismanların, ilgili muha-

sebe birimlerince Bakanlığımızın (Muhasebat Genel Müdürlüğü) 26/12/2013 tarihli ve

90192509-210.05.02-13582 sayılı genel yazısında yapılan açıklamalara göre 31/12/2013 tarihi

itibarıyla tasfiye edilmiş olması gerekir. Ancak, söz konusu kayıtların herhangi bir nedenle tas-

fiye edilememiş olması halinde, bu Tebliğle açılan kodlara kayıt yapılmadan önce kapatılması

zorunludur.

Yürürlük

MADDE 7 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 8 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Maliye Bakanı yürütür.
—— • ——

Maliye Bakanlığından:

2015 YILI SERBEST MUHASEBECİLİK, SERBEST MUHASEBECİ MALİ

MÜŞAVİRLİK VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK ASGARİ

ÜCRET TARİFESİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR TARİFE

31/12/2014 tarihli ve 29222 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 2015 Yılı Serbest Mu-

hasebecilik, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Asgari Ücret

Tarifesinin 9 uncu sayfasının “I-1- YILLIK GELİR VERGİSİ BEYANNAME TASDİKİ”,

“I-2-YILLIK KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAME TASDİKİ” kısımları ile “I-4-TEŞVİK,

İNDİRİM, İSTİSNA VE MUAFİYETLERLE İLGİLİ İŞLEMLER” başlığı altında yer alan

“e” bölümü 2015 yılında uygulanmak üzere aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
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Sermaye Piyasası Kurulundan:
GAYRİMENKUL YATIRIM FONLARINA İLİŞKİN ESASLAR

TEBLİĞİ (III-52.3)’NDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA
DAİR TEBLİĞ

(III-52.3.a)

MADDE 1 – 3/1/2014 tarihli ve 28871 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gayrimen-
kul Yatırım Fonlarına İlişkin Esaslar Tebliği (III-52.3)’nin 11 inci maddesinin birinci fıkrası
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Gayrimenkul portföy yönetim şirketi dışındaki kurucuların yönetim kurulu üyele-
rinden en az birinin gayrimenkul alım satım işi haricinde gayrimenkul yatırımları konusunda
en az beş yıllık tecrübeye sahip olması; ayrıca kurucular nezdinde Kurulun lisanslamaya ilişkin
düzenlemeleri uyarınca gayrimenkul değerleme lisansına sahip bir değerleme uzmanı ve genel
müdür ile bu fıkrada belirtilen yönetim kurulu üyesinden oluşan en az üç kişilik bir yatırım
komitesinin oluşturulması zorunludur. Fon portföyünün kurucu dışında bir portföy yöneticisi
tarafından yönetilmesi halinde, söz konusu organizasyon yapısının portföy yöneticisi nezdinde
oluşturulması zorunludur. Gayrimenkul portföy yönetim şirketlerine ilişkin portföy yönetim
tebliğinin 9 uncu maddesinde yer alan esaslar saklıdır.”

MADDE 2 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3 – Bu Tebliğ hükümlerini Sermaye Piyasası Kurulu yürütür.

—— • ——
Sermaye Piyasası Kurulundan:

GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONLARINA İLİŞKİN ESASLAR
TEBLİĞİ (III-52.4)’NDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR TEBLİĞ
(III-52.4.a)

MADDE 1 – 2/1/2014 tarih ve 28870 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Girişim Ser-
mayesi Yatırım Fonlarına İlişkin Esaslar Tebliği (III-52.4)’nin 11 inci maddesinin birinci fıkrası
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Girişim sermayesi portföy yönetim şirketi dışındaki kurucuların yönetim kurulu
üyelerinden en az birinin girişim sermayesi yatırımları konusunda en az beş yıllık tecrübeye
sahip olması; ayrıca, bu kurucular nezdinde dört yıllık yüksek öğrenim görmüş ve girişim ser-
mayesi yatırımları konusunda en az beş yıllık tecrübeye sahip bir kişi ve genel müdür ile bu
fıkrada belirtilen yönetim kurulu üyesinin yer aldığı en az üç kişilik bir yatırım komitesinin
oluşturulması zorunludur. Fon portföyünün kurucu dışında bir portföy yöneticisi tarafından
yönetilmesi halinde ise, söz konusu organizasyon yapısının portföy yöneticisi nezdinde oluş-
turulması zorunludur. Girişim sermayesi portföy yönetim şirketlerine ilişkin olarak portföy yö-
netim tebliğinin 9 uncu maddesinde yer alan esaslar saklıdır. Her durumda 10 uncu maddenin
ikinci fıkrasında belirtilen vekilin de yatırım komitesinde yer alması mümkündür.”

MADDE 2 – Aynı Tebliğin 22 nci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değişti-
rilmiştir.

“(1) Kurucu, nitelikli yatırımcıların bir defada veya farklı tarihlerde ödenmek üzere,
fona kaynak taahhüdünde bulunmalarını talep eder. Nitelikli yatırımcılardan alınacak toplam
kaynak taahhüdü tutarı asgari 5.000.000 TL olup, bu tutara ihraç belgesinde yer verilir. Katılma
paylarının nitelikli yatırımcıya satışına başlandığı tarihi müteakip en geç bir yıl içinde asgari
kaynak taahhüdü tutarının tahsil edilmesi zorunludur. Asgari kaynak taahhüdü tutarının, tahsil
edilmesini müteakip ihraç belgesinde belirtilen süre içerisinde bu Tebliğde belirtilen sınırla-
malar dahilinde yatırıma yönlendirilmesi zorunludur. Ancak her durumda bu süre 1 yılı aşamaz.”

MADDE 3 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 4 – Bu Tebliğ hükümlerini Sermaye Piyasası Kurulu yürütür.
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Sermaye Piyasası Kurulundan:

PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKETLERİ VE BU ŞİRKETLERİN FAALİYETLERİNE
İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİ (III-55.1)’NDE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ
(III-55.1.b)

MADDE 1 – 2/7/2013 tarihli ve 28695 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Portföy
Yönetim Şirketleri ve Bu Şirketlerin Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Tebliği (III-55.1)’nin 3 üncü
maddesinin birinci fıkrasının (d) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı fıkraya aşağıdaki
bent eklenmiştir.

“d) İhtisas Personeli: Araştırma uzmanı, fon müdürü, iç kontrol elemanı, müfettiş, port-
föy yöneticisi, risk yönetim birimi personeli ve yatırım danışmanını,”

“t) Alt Portföy Yöneticiliği: Yapılacak bir sözleşme çerçevesinde, yetkili bir kuruluş
tarafından yönetilen portföyün belirli bir kısmının veya tamamının hizmet verilen kuruluşun
müşterileri ile doğrudan sözleşme imzalanmaksızın yönetilmesi faaliyetini,”

MADDE 2 – Aynı Tebliğin 4 üncü maddesinin ikinci ve beşinci fıkraları aşağıdaki şe-
kilde değiştirilmiştir.

“(2) Şirketin, 9 uncu maddede yer alan faaliyetlerle sınırlı olarak hizmet vermek üzere
kurulması da mümkündür.”

“(5) Şirketler, faaliyet izni başvuruları sırasında sunmayı planladıkları yan hizmetleri
de Kurula bildirmekle yükümlüdürler. Faaliyet izninin alınmasından sonra, başka yan hizmet-
lerin de sunulmak istenmesi halinde, bunlar için de ayrıca Kurula bildirimde bulunulur. Kurula
yapılan bildirimi takiben 20 iş günü içinde Kurulca aksi yönde görüş bildirilmedikçe, bildirimde
bulunulan yan hizmetler Kurulun yatırım hizmetleri ve faaliyetlerine ilişkin düzenlemelerine
uygun olarak yürütülür. Kurulca istenecek eksik bilgi ve belgelerin tamamlanması için geçen
süreler bu sürenin hesabında dikkate alınmaz.”

MADDE 3 – Aynı Tebliğin 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (e) bendinin (7) ve (8)
numaralı alt bentleri ile üçüncü ve dördüncü fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“7) İşlem yasaklı olmaması,
8) Muaccel vergi borcu bulunmaması,”
“(3) Şirket ortaklarının yurtdışında yerleşik olması halinde, bu maddede belirtilen bel-

gelerin muadili istenir. Önemli etkiye sahip ortağın yurtdışında yerleşik olması halinde, birinci
fıkranın (g) bendinde yer alan şartların değerlendirilmesine ilişkin esaslar Kurulca belirlenir.

(4) Kurucu ortağın veya önemli etkiye sahip ortağın banka olması halinde, bankanın
birinci fıkranın (e) bendinin (8) nolu alt bendinde belirtilen niteliği taşıdığını tevsik eden bilgi
ve belgelerin Kurula gönderilmesi ve Kurul tarafından Bankacılık Düzenleme ve Denetleme
Kurumunun uygun görüşünün alınması yeterlidir. Bankada sahip olunan doğrudan ve dolaylı
pay sahipliği yoluyla Şirkette önemli etkiye sahip ortak olunması halinde bu kişiler için birinci
fıkranın (e) bendinde yer alan şartlar aranmaz.”

MADDE 4 – Aynı Tebliğin 7 nci maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değişti-
rilmiştir.

“(3) Yurtdışında yerleşik kişilerce temin edilecek bilgi ve belgeler hakkında bu madde
hükümleri kıyasen uygulanır. Kurul, temin edilecek belgelerin yeminli tercüman tarafından
tercüme edilmesini isteyebilir.”
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MADDE 5 – Aynı Tebliğin 8 inci maddesinin birinci fıkrası ve üçüncü fıkrası aşağıdaki

şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Şirket, portföy yöneticiliği faaliyetine başlayabilmek için, Kurulca kuruluş izninin

tebellüğ edildiği tarihten itibaren en geç üç ay içinde gerekli faaliyet izni ve yetki belgesinin

alınması talebiyle Kurula başvurmak zorundadır. Aksi halde verilen kuruluş izni iptal edilir.

Kurulca uygun görülecek makul gerekçelerin varlığı halinde, bu fıkrada belirtilen üç aylık süre

bir defaya mahsus olmak üzere üç ay daha uzatılabilir.”

“(3) Şirkette görevli her seviyedeki ihtisas personelinin yetki, görev ve sorumluluklarını

içeren görev tanımları ile iş akışları yazılı hale getirilir ve Şirketin yönetim kurulunca karara

bağlanarak ilgili personele imza karşılığında teslim edilir. Söz konusu görev tanımları etkin

bir iç kontrolün sağlanmasını teminen tüm personelin kendi görevlerini yazılı prosedürlere uy-

gun olarak yerine getirme yükümlülükleri ile meslek ilkeleri ile bağdaşmayan uygulamalar ve

kurum politikalarına aykırı veya yasal olmayan faaliyetler gibi hususları üst yönetime aktar-

malarını sağlayacak prosedürleri de içermelidir. Görev, yetki ve sorumluluklar ile iş akış pro-

sedürlerindeki değişiklikler de personele imza karşılığında tebliğ edilir.”

MADDE 6 – Aynı Tebliğin 9 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 9 – (1) Şirket;

a) Münhasıran payları yurt dışında yerleşik kişilere pazarlanacak yabancı kolektif ya-

tırım kuruluşu kurmak ve yönetmek ile yurt dışında yerleşik kişilere portföy yönetim hizmeti

vermek,

b) Münhasıran girişim sermayesi yatırım fonu kurmak ve yönetmek,

c) Münhasıran gayrimenkul yatırım fonu kurmak ve yönetmek

üzere kurulabilir.

(2) Birinci fıkra kapsamındaki şirketlere ilişkin olarak, bu madde hükümlerine aykırı

olmayan bu Tebliğin diğer hükümleri saklı kalmak üzere, aşağıdaki esaslar uygulanır.

a) Şirket hakkında 8 inci maddenin ikinci fıkrasının (e) bendi, 20 nci maddenin üçüncü

fıkrasının (a), (b) ve (c) bentleri ve 28 inci maddenin beşinci fıkrası hükümleri uygulanmaz.

Şirket hakkında 5 inci maddenin birinci fıkrasının (ç) bendinde belirtilen başlangıç sermayesi

tutarı ile 28 inci maddenin birinci, ikinci ve dördüncü fıkralarında belirtilen asgari özsermaye

ve sermaye tutarları yarısı olarak uygulanır.

b) Sermaye yeterliliğine ilişkin olarak hazırlanacak tablolar ile alt portföy yöneticiliği

kapsamında yönetilen portföy sayısı ve büyüklüğüne ilişkin bilgiler ayda bir olmak üzere ilgili

dönemi takip eden beş iş günü içerisinde Kurulca uygun görülen yöntemlerle Kurula gönderilir.

Kurul gerekli görmesi halinde bu tabloların hesaplama ve Kurula gönderilme zamanını değiş-

tirebilir.

c) Şirket, yönetilen portföy büyüklüğünden bağımsız olarak 19 uncu maddede belirtilen

esaslara uygun şekilde, teftiş hizmetini, iç kontrol hizmetini ve araştırma hizmetini yatırım ku-

ruluşlarından, kontrolü ve takibi yönetim kurulu tarafından gerçekleştirilmek şartıyla risk yö-

netim sistemi ile muhasebeye ilişkin hizmetleri yatırım kuruluşlarından ve uzmanlaşmış diğer

kuruluşlardan alabilir. İç kontrol elemanının görev ve sorumlulukları, tecrübe şartını taşımak

kaydıyla müfettiş tarafından da yerine getirilebilir.
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(3) Gayrimenkul portföy yönetim şirketinin muhasebesinden sorumlu personel fon hiz-

met birimi kurulmasına gerek olmaksızın 14 üncü maddenin birinci fıkrasında belirtilen gö-

revleri yerine getirebilir. Şirket, bireysel portföy yöneticiliği faaliyeti ve yatırım danışmanlığı

faaliyeti ile kurucusu veya yöneticisi olmadığı yatırım fonlarının katılma paylarına ilişkin olarak

pazarlama ve dağıtım faaliyetinde bulunamaz, bu Tebliğde yer alan yan hizmetleri veremez.

Şirketin yönetim kurulu üyelerinden en az birinin gayrimenkul alım satım işi haricinde gayri-

menkul yatırımları konusunda en az beş yıllık tecrübeye, genel müdürün ise Sermaye Piyasası

Faaliyetleri Düzey 3 Lisansına veya gayrimenkul alım satım işi haricinde gayrimenkul yatı-

rımları konusunda en az beş yıllık tecrübeye sahip olması zorunludur. Şirket bünyesinde Ku-

rulun lisanslamaya ilişkin düzenlemeleri uyarınca gayrimenkul değerleme lisansına sahip bir

değerleme uzmanı ile bu fıkrada belirtilen yönetim kurulu üyesi ile genel müdürden oluşan en

az üç kişilik bir yatırım komitesinin oluşturulması zorunludur. Şirket bünyesinde portföyün

para ve sermaye piyasası araçlarına ilişkin kısmının yönetimi için en az bir portföy yöneticisi

istihdam edilir veya imzalanacak bir sözleşme kapsamında, diğer Şirketlerden yatırım danış-

manlığı ve/veya portföy yöneticiliği hizmeti alınır. Şu kadar ki, para ve sermaye piyasası araç-

larına sadece fona likidite sağlanması amacıyla yatırım yapılması halinde bu zorunluluk aranmaz.

(4) Girişim sermayesi portföy yönetim şirketinin muhasebesinden sorumlu personel

fon hizmet birimi kurulmasına gerek olmaksızın 14 üncü maddenin birinci fıkrasında belirtilen

görevleri yerine getirebilir. Şirket, bireysel portföy yöneticiliği faaliyeti ve yatırım danışmanlığı

faaliyeti ile kurucusu veya yöneticisi olmadığı yatırım fonlarının katılma paylarına ilişkin olarak

pazarlama ve dağıtım faaliyetinde bulunamaz, bu Tebliğ’de yer alan yan hizmetleri veremez.

Şirketin yönetim kurulu üyelerinden en az birinin girişim sermayesi yatırımları konusunda en

az beş yıllık tecrübeye, genel müdürün ise Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansına

veya girişim sermayesi yatırımları konusunda en az beş yıllık tecrübeye sahip olması zorunlu-

dur. Ayrıca, dört yıllık yükseköğrenim görmüş ve girişim sermayesi yatırımları konusunda en

az beş yıllık tecrübeye sahip bir kişi, bu fıkrada belirtilen yönetim kurulu üyesi ile genel mü-

dürden oluşan en az üç kişilik bir yatırım komitesinin oluşturulması zorunludur. Genel müdü-

rün, şirketin kurucusu ve/veya yöneticisi olduğu girişim sermayesi yatırım fonlarının portfö-

yünde bulunan şirketlerde, Kurulun girişim sermayesine yönelik düzenlemelerinde belirtilen

faaliyetlerin yerine getirilmesi amacıyla sınırlı olmak üzere icrai nitelikte görev alması müm-

kündür. Şirket bünyesinde portföyün para ve sermaye piyasası araçlarına ilişkin kısmının yö-

netimi için en az bir portföy yöneticisi istihdam edilir veya imzalanacak bir sözleşme kapsa-

mında, diğer Şirketlerden yatırım danışmanlığı ve/veya portföy yöneticiliği hizmeti alınır. Şu

kadar ki, para ve sermaye piyasası araçlarına sadece fona likidite sağlanması amacıyla yatırım

yapılması halinde bu zorunluluk aranmaz.

(5) Münhasıran payları yurt dışında yerleşik kişilere pazarlanacak yabancı kolektif ya-

tırım kuruluşu kurmak ve yönetmek üzere kurulan şirket yurt dışında yerleşik kişilere yatırım

danışmanlığı, portföy yöneticiliği ve bu Tebliğ kapsamındaki yan hizmetleri verebilir, kurucusu

ve yöneticisi olmadığı fonların katılma paylarına ilişkin pazarlama ve dağıtım faaliyetinde bu-

lunabilir. Şirketin kurucusu ve/veya yöneticisi olduğu yabancı kolektif yatırım kuruluşu için

kurulu olduğu ülkede fon hizmet biriminin görev ve sorumluluklarını yerine getirecek benzer

organizasyonun oluşturulması ve bu durumu tevsik edici bilgi ve belgelerin Kurula iletilmesi
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halinde, sadece bu müşterilerle sınırlı olmak üzere 14 üncü madde çerçevesinde fon hizmet bi-

rimi kurma şartı aranmaz. Bu şirketin yönetim kurulu üyelerinden en az birinin ve genel mü-

dürünün finansal piyasalar alanında en az beş yıllık tecrübeye sahip olması zorunludur. Şirket

bünyesinde portföyün para ve sermaye piyasası araçlarına ilişkin kısmının yönetimi için en az

bir portföy yöneticisinin istihdam edilmesi zorunludur.”

MADDE 7 – Aynı Tebliğin 12 nci maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiş-

tirilmiştir.

“(3) Şirket bünyesinde risk yönetim hizmetini sağlayan birim, portföyün yönetiminden

sorumlu birimden bağımsız olmalıdır. Risk yönetimini gerçekleştirecek birimin personelinin

risk kontrolüne ilişkin işlemleri yerine getirebilecek bilgi ve tecrübe düzeyi ile Sermaye Piya-

sası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı ile Türev Araçlar Lisansına sahip olması gerekmekte olup,

birimde görevli en az bir kişi münhasıran portföyün risk yönetim sisteminin oluşturulması ve

uygulanması ile sorumludur.”

MADDE 8 – Aynı Tebliğin 13 üncü maddesinin sekizinci fıkrası aşağıdaki şekilde de-

ğiştirilmiştir.

“(8) Müfettişlerin ücret ve diğer özlük hakları yönetim kurulu veya TTK’nın 367 nci

maddesi uyarınca bir iç yönerge ile devredilmesi halinde iç kontrolden sorumlu yönetim kurulu

üyesi tarafından belirlenir.”

MADDE 9 – Aynı Tebliğin 14 üncü maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiş-

tirilmiştir.

“(2) Fon hizmet birimi bünyesinde fon müdürü ve fon işlemleri için gerekli mekan,

teknik donanım ve muhasebe sistemi ile yeterli sayıda personelin bulundurulması zorunludur.

Fon müdürü asgari olarak fon hizmet biriminin organizasyonunun sağlanması, fon ile ilgili ya-

sal ve diğer işlemlerin koordinasyonu, yürütülmesi ve takibinden sorumludur. Fon müdürü,

portföy yöneticiliği faaliyetinde bulunamaz. Fon müdürünün herhangi bir sebepten dolayı gö-

revden ayrılması halinde altı iş günü içinde yeni bir fon müdürü belirlenir ve Kurula bildirilir.”

MADDE 10 – Aynı Tebliğin 16 ncı maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi aşağıdaki

şekilde değiştirilmiş ve aynı fıkraya aşağıdaki bent eklenmiştir.

“a) Aracılık faaliyetlerinde bulunamaz.”

“d) Sermayesinin %10’undan fazlasına sahip olan ortaklıklarda ve yöneticilerinin ayrı

ayrı veya birlikte sermayesinin %25’inden fazlasına sahip oldukları ortaklıklarda pay sahibi

olamaz.”

MADDE 11 – Aynı Tebliğin 19 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 19 – (1) Şirket, bu maddede belirlenen esaslar çerçevesinde, faaliyetleri sı-

rasında teftiş hizmeti, iç kontrol hizmeti, araştırma hizmeti ve fon hizmet birimi hizmeti ile

risk yönetimi sistemi ve bilgi sistemlerine ilişkin hizmetleri Kuruldan izin alınması şartıyla dı-

şarıdan temin edebilir.

(2) Yönetilen portföy büyüklüğüne göre 28 inci maddenin birinci fıkrasının;

a) (a) bendi kapsamına giren Şirket, teftiş hizmetini, iç kontrol hizmetini ve araştırma

hizmetini yatırım kuruluşlarından, kontrolü ve takibi yönetim kurulu tarafından gerçekleştiril-

mek şartıyla risk yönetim sistemine ilişkin hizmeti yatırım kuruluşlarından ve uzmanlaşmış

diğer kuruluşlardan,
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b) (b) bendi kapsamına giren Şirket, araştırma hizmetini yatırım kuruluşlarından, kont-

rolü ve takibi yönetim kurulu tarafından gerçekleştirilmek şartıyla risk yönetim sistemine ilişkin

hizmeti yatırım kuruluşlarından ve uzmanlaşmış diğer kuruluşlardan,

temin edebilir. Şirketin kurucu ortağının ya da önemli etkiye sahip ortağının yurtdışında

yerleşik olması halinde Şirket, yurt dışında yerleşik benzer kuruluşlardan da hizmet alabilir.

(3) Şirket, fonlarla ilgili işlemlerin düzgün yürütülebilmesini teminen oluşturulacak fon

hizmet biriminin sunacağı hizmetler ile bilgi sistemlerine ilişkin hizmetleri yatırım kuruluşla-

rından ve uzmanlaşmış diğer kuruluşlardan temin edebilir.

(4) Dışarıdan hizmet alınabilmesi için söz konusu hizmetlerde yönetim, içerik tasarımı,

erişim, kontrol, denetim, güncelleme, bilgi veya rapor alma gibi fonksiyonlarda karar alma

gücü ve sorumluluğunun Şirkette olması gerekir.

(5) Dışarıdan hizmet alımı, Şirket ile hizmet sağlayıcı kuruluş arasında imzalanan, işin

niteliğine uygun bir sözleşme kapsamında yürütülür.

(6) Şirketin, hizmet sağlayıcı kuruluşun, sağlanacak hizmeti istenilen kalitede gerçek-

leştirebilecek düzeyde teknik donanım, altyapı, mali güç, tecrübe, bilgi birikimi ve insan kay-

nağına sahip olup olmadığını tespit etmesi zorunludur. Hizmet sağlayıcı kuruluş tarafından gö-

revlendirilen ihtisas personelinin Tebliğde belirtilen şartları sağlaması zorunludur. Şu kadar ki,

söz konusu hizmetin yatırım kuruluşlarından sağlanması halinde Tebliğde ilgili ihtisas personeli

için aranan mesleki yeterlilik ile varsa tecrübe şartının sağlanması yeterlidir. Ayrıca söz konusu

ihtisas personelinin yetki, görev ve sorumluluklarını içeren görev tanımları ile iş akışlarının

yazılı hale getirilerek hizmet alımına ilişkin sözleşmenin eki haline getirilmesi ve ilgili kişiye

imza karşılığında teslim edilmesi zorunludur.

(7) Dışarıdan hizmet alan Şirket, hizmet alımına ilişkin iş akış prosedürlerini oluşturmak

ve gerekli iç kontrol mekanizmalarını kurmak zorundadır. Dışarıdan hizmet alımından doğa-

bilecek riskler ile hizmetlerin herhangi bir surette kesintiye uğraması veya aksaması durumunda

uygulamaya konulacak bir eylem planıyla birlikte bu risklerin yönetilmesine ve alınan destek

hizmetinin ikame edilebilirliğine ilişkin bilgilere bu Tebliğ uyarınca hazırlanan acil ve beklen-

medik durum planında yer verilir.

(8) Dışarıdan hizmet alımı; Şirketin sermaye piyasası mevzuatından kaynaklanan so-

rumluluklarını ortadan kaldırmaz ve Şirketin yasal yükümlülüklerini yerine getirmesini, ilgili

düzenlemelere uymasını ve etkin biçimde denetlenmesini engelleyici nitelikte olamaz.

(9) Şirket, bu Tebliğ kapsamında dışarıdan sağlanan hizmetler için de portföy yönetim

hizmeti verdiği kişilerin menfaatlerinin korunmasına ve sır saklamaya ilişkin gerekli tüm ön-

lemlerin alınmasından sorumludur.

(10) Hizmetin yurtdışından sağlanması halinde;

a) Hizmet sağlayıcı kuruluşun faaliyet gösterdikleri ülke düzenlemeleri ve uygulama-

larında, Kurula ihtiyaç duyduğu bilgi ve belgeleri zamanında, eksiksiz ve doğru sunulmasına

ve bu kuruluşlardan alınan hizmetle ilgili Kurul tarafından denetim yapılmasına ilişkin herhangi

bir engel bulunmaması zorunludur.

b) Şirket, ülke riskini dikkate almak ve hizmetin herhangi bir surette kesintiye uğraması

veya aksaması durumunda iş devamlılığını ve gerekirse bu hizmetin yurt içinden alınmasını

sağlayacak eylem planlarını hazır bulundurmak zorundadır.
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c) Bu hizmeti sunan kuruluş ile çalışanlarının Tebliğ şartları karşısındaki durumu ilgili
ülke düzenlemeleri dikkate alınarak Kurulca değerlendirilir.

(11) Kurul hizmet sağlayıcı kuruluşlardan, Kanun ve bu Tebliğ hükümleri ile ilgili her
türlü bilgiyi istemeye, bunların tüm defter ve belgeleri ile elektronik, manyetik ve benzeri or-
tamlarda tutulanlar dâhil tüm kayıtlar ve sair bilgi ihtiva eden vasıtalar ile bilgi işlem sistemini
incelemeye, bunlara erişimin sağlanmasını istemeye ve bunların örneklerini almaya, işlem ve
hesaplarını denetlemeye, ilgililerden yazılı ve sözlü bilgi almaya, gerekli tutanakları düzenle-
meye yetkili olup, ilgililer de istenilen bilgi, defter ve belge ile elektronik, manyetik ve benzeri
ortamlarda tutulanlar dâhil tüm kayıtlara ve sair bilgi ihtiva eden vasıtalar ile bilgi işlem siste-
mine erişim sağlamak, kayıtların ve bilgi ihtiva eden vasıtaların örneklerini vermek, yazılı ve
sözlü bilgi vermek ve tutanakları imzalamakla yükümlüdürler.”

MADDE 12 – Aynı Tebliğin 20 nci maddesinin birinci, ikinci ve üçüncü fıkraları aşa-
ğıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Şirket personeli; genel müdür, genel müdür yardımcıları ve ihtisas personeli ile
hizmet personeli dışındaki diğer personelden oluşur. Yönetici, yönetim kurulu başkan ve üye-
leri, genel müdür, genel müdür yardımcıları ile sermaye piyasaları ile ilgili birimlerin yöneti-
minden sorumlu kişilerdir.

(2) Şirketin yönetim kurulu başkan ve üyeleri ile genel müdürünün 5 inci maddenin bi-
rinci fıkrasının (e) bendinin (1) ila (9) no’lu alt bentlerinde sayılan şartları taşıması, genel
müdür yardımcısının, ihtisas personelinin ve ihtisas personelinin bağlı bulunduğu birim yöne-
ticilerinin ise 5 inci maddenin birinci fıkrasının (e) bendinin (1) ila (7) no’lu alt bentlerinde sa-
yılan şartları taşıması gerekmektedir. Ayrıca, şirket yöneticileri ve fon müdürünün dört yıllık
lisans eğitimi veren kurumlardan mezun olmaları gerekmektedir.

(3) Şirketin;
a) Genel müdürünün ve genel müdür yardımcılarının finansal piyasalar alanında en az

yedi yıllık mesleki tecrübeye ve Kurulun lisanslamaya ilişkin düzenlemeleri uyarınca Sermaye
Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisans Belgesine sahip olması,

b) En az üç kişiden oluşan yönetim kurulu üyelerinin çoğunluğunun, finansal piyasalar
alanında en az yedi yıllık mesleki tecrübeye sahip olması, ayrıca yönetim kurulu üyelerinden
en az birinin Kurulun lisanslamaya ilişkin düzenlemeleri uyarınca Sermaye Piyasası Faaliyetleri
Düzey 3 Lisans Belgesine ve Türev Araçlar Lisans Belgesine sahip olması,

c) Fon müdürünün sermaye piyasası alanında en az yedi yıllık tecrübeye ve Kurulun
lisanslamaya ilişkin düzenlemeleri uyarınca Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 2 Lisans Bel-
gesine sahip olması,

ç) İhtisas personelinin Kurulun lisanslamaya ilişkin düzenlemeleri uyarınca mesleki
yeterliliklerini gösterir lisans belgesine sahip olması,

d) Tebliğ ve ilgili mevzuat uyarınca lisansa tabi unvan ve görevde çalışan personelinin
görev yaptığı birimin varsa yöneticisinin de ilgili lisansa sahip olması,

gerekir.”
MADDE 13 – Aynı Tebliğin 24 üncü maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde de-

ğiştirilmiştir.
“(2) Şirketin ortaklık yapısındaki değişiklikler aşağıdaki esaslara tabidir.
a) Bir kişinin Şirket sermayesinin %10’u veya daha fazlasını temsil eden payları edin-

mek suretiyle Şirket ortağı olması veya bir ortağa ait payların Şirket sermayesinin %10, %20,
%33 veya %50’sini aşması sonucunu veren pay edinimleri ile bir ortağa ait payların yukarıdaki
oranların altına düşmesi sonucunu veren pay devirleri Kurulun iznine tabidir.
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b) Yönetime katılma haklarında imtiyaz veren veya üzerinde intifa hakkı tanınan pay-

ların devri herhangi bir orana bakılmaksızın Kurul iznine tabidir. Ancak yönetime katılma hak-

larında imtiyaz veren veya üzerinde intifa hakkı tanınan payların çoğunluğuna sahip mevcut

ortaklar tarafından bu nitelikteki payların devralınması halinde Kurula bildirim yeterlidir.

c) Şirkette pay sahibi bulunan tüzel kişilerin kendilerine ait pay devirleri, bu pay de-

virlerinin tüzel kişilerin ortağının Şirkette sahip olduğu sermaye veya oy haklarının dolaylı

olarak %10, %20, %33 veya %50 oranlarını aşması veya bu oranların altına düşürmesi sonu-

cunu doğurması hallerinde Şirketin faaliyet şartları bakımından Kurulun onayına tabidir.

ç) Yurt dışında yerleşik Şirket ortaklarının bu maddedeki hükümler çerçevesinde yap-

tıkları pay devirleri ilgili ülkenin mevzuatı da dikkate alınarak Kurulca değerlendirilir.

d) Bir kişinin, doğrudan veya dolaylı olarak, Şirketin sermayesinin yukarıdaki oranlara

ulaşmayan veya bu oranlar arasında kalan pay devirlerinde ise devri izleyen 10 iş günü içinde

yeni ortağa ilişkin bilgi ve belgelerle birlikte Kurula bildirimde bulunulur.

e) Bu madde kapsamındaki doğrudan ve dolaylı pay devirlerinde tek başına veya birlikte

hareket ederek payları devralan gerçek ve tüzel kişiler ile önemli etkiye sahip ortaklar için de

5 inci maddenin birinci fıkrasının (e) bendinin (1) ila (9) no’lu alt bentlerinde sayılan şartlar

aranır. Payları devralan gerçek ve tüzel kişi ortak ile önemli etkiye sahip ortağın yurtdışında

yerleşik olması halinde 5 inci maddenin üçüncü fıkrası uygulanır.

f) Bankaların bu madde kapsamındaki pay edinimlerinde 5 inci maddenin dördüncü

fıkrasında yer alan şartların sağlanması zorunludur.”

MADDE 14 – Aynı Tebliğin 25 inci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(3) Şirket, merkez ve varsa şubeleri bünyesindeki bireysel portföy yönetimi, yatırım

danışmanlığı, fon katılma payı pazarlama ve dağıtım hizmeti ve yan hizmet verdikleri müşte-

rilerin hesaplarını, nakit ve menkul kıymet hareketlerini izleyecek defter ve kayıtları ilgili mev-

zuat hükümleri çerçevesinde tutmak ve bulundurmak zorundadır.”

MADDE 15 – Aynı Tebliğin 28 inci maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde de-

ğiştirilmiştir.

“(3) Bu maddenin birinci fıkrasında belirtilen Şirketin yönetmekte olduğu portföylere;

bireysel portföy yöneticiliği hizmeti sunulan kişilerin, yatırım ortaklıklarının, emeklilik yatırım

fonlarının ve kurucusu olduğu fonların portföyleri dahil edilirken; sadece yöneticisi olduğu

fonların portföyleri, alt portföy yöneticiliği yapılan portföyler ve Şirketin kendi portföyü dahil

edilmez. Şu kadar ki alt portföy yöneticiliği kapsamında yönetilen portföy sayısı ve büyüklü-

ğüne ilişkin bilgiler bu maddenin beşinci fıkrası uyarınca Kurula yapılacak bildirimlere dahil

edilir.”

MADDE 16 – Aynı Tebliğin 30 uncu maddesinin dördüncü fıkrası yürürlükten kaldı-

rılmıştır.

MADDE 17 – Aynı Tebliğin EK/3’ünün VI nolu bölümünde yer alan “32 nci” ibaresi

“33 üncü” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 18 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 19 – Bu Tebliğ hükümlerini Sermaye Piyasası Kurulu yürütür.
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BAŞBAKANLIK BASIMEVİ Perakende Satış Fiyatı  (KDV dahil)   50 Kr 
www.bbasimevi.gov.tr
e-posta : bbasimevi@basbakanlik.gov.tr

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

BAKANLAR KURULU KARARLARI
2014/7059 Bazı Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Ait Kadrolarda Düzenleme Yapılması Hakkında Karar
2014/7064 Genelleştirilmiş Tercihler Sistemi Kapsamında Tercihli Rejimden Yararlanacak Eşyanın

Menşeinin Tespitine İlişkin Karar
2014/7067 Eleman Temininde Güçlük Çekilen Yerlerde ve Hizmet Dallarında Sağlık Hizmetlerinin

Etkili ve Verimli Bir Şekilde Yürütülebilmesi Amacıyla, Sözleşmeli Sağlık Personeli
İstihdam Edilecek Hizmet Birimlerinin, 2015 Yılında Uygulanmak Üzere Tespit Edilmesi
Hakkında Karar

2014/7089 Türkiye Tarım Havzalarının Belirlenmesine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair
Karar

2014/7093 Tarım Sigortaları Havuzu Tarafından Kapsama Alınacak Riskler, Ürünler ve Bölgeler ile
Prim Desteği Oranlarına İlişkin Karar

2014/7133 Et ve Süt Kurumu Genel Müdürlüğünce Kullanılmak Üzere Sığır Eti İthalatında Tarife
Kontenjanı Uygulanması Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar

2014/7136 İkili Anlaşmalar Çerçevesinde Bazı Tarım ve İşlenmiş Tarım Ürünleri İthalatında Tarife
Kontenjanı Uygulanmasına İlişkin Kararlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar

2014/7137 İran İslam Cumhuriyeti Menşeli Bazı Tarım Ürünleri İthalatında Tarife Kontenjanı
Uygulanması Hakkında Karar

2014/7140 Özelleştirme Uygulamaları Sonucunda İş Sözleşmeleri Sona Eren İşçilerin Kamu Kurum
ve Kuruluşlarında Geçici Personel Statüsünde İstihdam Edilmelerine İlişkin Esasların
Yürürlüğe Konulması Hakkında Karar

2014/7141 Socar Turkey Yatırım A.Ş.’nin, Türk Para Birimi veya Başka Bir Yabancı Para Birimiyle
Yaptığı İşlemlerde; İşlemin Gerçekleştiği Günün Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası
Döviz Alış Kuruyla İlgili Para Birimine Çevrilmesi, İktisadi İşletmeye Dahil Kıymetler ile
Vergi Matrahlarının Kayıt Yapılan Para Birimine Göre Tespit Edilmesi, Beyannamelerin
(Verilmesi Gereken Ayın İlk Gününün Kuruyla) Türk Parasına Çevrilerek Verilmesi ve
Hesap Dönemi Bitmeden Kullanılan Para Biriminin Değiştirilmemesi Koşullarıyla Defter
Kayıtlarını 1/1/2015 Tarihinden İtibaren Türk Para Birimi Dışında Başka Bir Para
Birimiyle Tutabilmesi Hakkında Karar

2014/7144 Bazı Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Ait Kadrolarda Düzenleme Yapılması Hakkında Karar

YÖNETMELİKLER
— Takviye Edici Gıdaların İthalatı, Üretimi, İşlenmesi ve Piyasaya Arzına İlişkin Yönetmelikte

Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
— Emniyet Genel Müdürlüğü Kurum İçi Bireysel Performans Değerlendirme Yönetmeliğinde

Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
— Petrol Piyasasında Uygulanacak Teknik Kriterler Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına

Dair Yönetmelik
— Mesire Yerleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
— Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu İdari Yaptırımlar Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair

Yönetmelikte Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik

TEBLİĞLER
— Ceza Muhakemesi Kanunu Gereğince Görevlendirilen Müdafi ve Vekillere Yapılacak Ödemelere

İlişkin 2015 Yılı Tarifesi
— Atık Getirme Merkezi Tebliği
— İhracat Sayılan Satış ve Teslimler Hakkında Tebliğ (İhracat: 2005/2)’de Değişiklik Yapılmasına Dair

Tebliğ (İhracat: 2014/10)
— Hariçte İşleme Rejimi Tebliği (İhracat: 2007/5)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (İhracat: 2014/11)
— Gümrük Genel Tebliği (Transit Rejimi) (Seri No: 3)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Transit

İşlemleri) (Seri No: 8)
— Muhasebat Genel Müdürlüğü Genel Tebliği (Sıra No: 39) Taşınır Mal Kapsamındaki Tesisler ve

Detay Kodları
— 2015 Yılı Serbest Muhasebecilik, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik

Asgari Ücret Tarifesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tarife
— Gayrimenkul Yatırım Fonlarına İlişkin Esaslar Tebliği (III-52.3)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair

Tebliğ (III-52.3.a)
— Girişim Sermayesi Yatırım Fonlarına İlişkin Esaslar Tebliği (III-52.4)’nde Değişiklik Yapılmasına

Dair Tebliğ (III-52.4.a)
— Portföy Yönetim Şirketleri ve Bu Şirketlerin Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Tebliği (III-55.1)’nde

Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (III-55.1.b)


