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       YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

CUMHURBAŞKANLIĞINA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

                        T.C.

     CUMHURBAŞKANLIĞI                                                             13 Ağustos 2013

        68244839-140.01-6-498

BAŞBAKANLIĞA

           14-16 Ağustos 2013 tarihlerinde Türk Konseyi III. Zirvesi vesilesiyle Azerbaycan’a

ziyarette bulunacağımdan, dönüşüme kadar Cumhurbaşkanlığına, Türkiye Cumhuriyeti

Anayasasının 106 ncı maddesi uyarınca, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Cemil ÇİÇEK

vekâlet edecektir.

           Gereğini rica ederim.

                                                                                                           Abdullah GÜL

                                                                                                      CUMHURBAŞKANI

Başbakanlık
Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır

14 Ağustos 2013
ÇARŞAMBA

Sayı : 28735



BAKANLIKLARA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

                    T.C.

         BAŞBAKANLIK                                                                        13 Ağustos 2013

       69471265-305-7177

CUMHURBAŞKANLIĞI YÜCE KATINA

           Yatırımcı Toplantıları ile Dünya Ekonomisi Yıllık Konferansı’na katılmak üzere;

14 Ağustos 2013 tarihinde Amerika Birleşik Devletleri’ne gidecek olan Başbakan Yardımcısı

Ali BABACAN’ın dönüşüne kadar Başbakan Yardımcılığına, Maliye Bakanı Mehmet

ŞİMŞEK’in vekâlet etmesini yüksek tasviplerine saygıyla arz ederim.

                                                                                                      Recep Tayyip ERDOĞAN

                                                                                                                   Başbakan

—————
                       T.C.

    CUMHURBAŞKANLIĞI                                                              13 Ağustos 2013

     68244839-140.03-225-508

BAŞBAKANLIĞA

           İLGİ : 13/8/2013 tarihli ve 69471265-305-7177 sayılı yazınız.

            Yatırımcı Toplantıları ile Dünya Ekonomisi Yıllık Konferansı’na katılmak üzere,

14 Ağustos 2013 tarihinde Amerika Birleşik Devletleri’ne gidecek olan Başbakan Yardımcısı

Ali BABACAN’ın dönüşüne kadar Başbakan Yardımcılığına, Maliye Bakanı Mehmet

ŞİMŞEK’in vekâlet etmesi uygundur.

           Bilgilerini rica ederim.

                                                                                                           Abdullah GÜL

                                                                                                      CUMHURBAŞKANI
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                    T.C.

         BAŞBAKANLIK                                                                        13 Ağustos 2013

       69471265-305-7178

CUMHURBAŞKANLIĞI YÜCE KATINA

           Türk Konseyi III. Zirvesine katılmak üzere; 14 Ağustos 2013 tarihinde Azerbaycan

Cumhuriyeti’ne gidecek olan Dışişleri Bakanı Ahmet DAVUTOĞLU’nun dönüşüne kadar

Dışişleri Bakanlığına, Başbakan Yardımcısı Beşir ATALAY’ın vekâlet etmesini yüksek

tasviplerine saygıyla arz ederim.

                                                                                                      Recep Tayyip ERDOĞAN

                                                                                                                   Başbakan

—————

                       T.C.

    CUMHURBAŞKANLIĞI                                                              13 Ağustos 2013

     68244839-140.03-226-509

BAŞBAKANLIĞA

           İLGİ : 13/8/2013 tarihli ve 69471265-305-7178 sayılı yazınız.

            Türk Konseyi III. Zirvesine katılmak üzere, 14 Ağustos 2013 tarihinde Azerbaycan

Cumhuriyeti’ne gidecek olan Dışişleri Bakanı Ahmet DAVUTOĞLU’nun dönüşüne kadar

Dışişleri Bakanlığına, Başbakan Yardımcısı Beşir ATALAY’ın vekâlet etmesi uygundur.

           Bilgilerini rica ederim.

                                                                                                           Abdullah GÜL

                                                                                                      CUMHURBAŞKANI
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                    T.C.
         BAŞBAKANLIK                                                                        13 Ağustos 2013
       69471265-305-7179

CUMHURBAŞKANLIĞI YÜCE KATINA

           Türk Konseyi III. Zirvesine katılmak üzere; 14 Ağustos 2013 tarihinde Azerbaycan
Cumhuriyeti’ne gidecek olan Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Binali YILDIRIM’ın
dönüşüne kadar Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığına, Orman ve Su İşleri Bakanı
Veysel EROĞLU’nun vekâlet etmesini yüksek tasviplerine saygıyla arz ederim.

                                                                                                      Recep Tayyip ERDOĞAN
                                                                                                                   Başbakan

—————
                       T.C.
    CUMHURBAŞKANLIĞI                                                              13 Ağustos 2013
     68244839-140.03-227-510

BAŞBAKANLIĞA

           İLGİ : 13/8/2013 tarihli ve 69471265-305-7179 sayılı yazınız.
            Türk Konseyi III. Zirvesine katılmak üzere, 14 Ağustos 2013 tarihinde Azerbaycan
Cumhuriyeti’ne gidecek olan Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Binali YILDIRIM’ın
dönüşüne kadar Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığına, Orman ve Su İşleri Bakanı
Veysel EROĞLU’nun vekâlet etmesi uygundur.
           Bilgilerini rica ederim.

                                                                                                           Abdullah GÜL
                                                                                                      CUMHURBAŞKANI

—— • ——

YÖNETMELİKLER

Millî Eğitim Bakanlığından:

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI İLKÖĞRETİM KURUMLARI YÖNETMELİĞİNDE
DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 27/8/2003 tarihli ve 25212 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Millî Eği-
tim Bakanlığı İlköğretim Kurumları Yönetmeliğinin 15 inci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki
şekilde değiştirilmiştir.

“Okul müdürlükleri, yaşça kayıt hakkını elde eden çocuklardan 66, 67 ve 68 aylık olan-
ları, velisinin vereceği dilekçe ile; 69, 70 ve 71 aylık olanları ise, ilkokula başlamaya hazır ol-
madıklarını belgeleyen sağlık raporu ile okul öncesi eğitime yönlendirebilir veya kayıtlarını
bir yıl erteleyebilir.”

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Millî Eğitim Bakanı yürütür. 
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Sermaye Piyasası Kurulundan:
İSTANBUL TAKAS VE SAKLAMA BANKASI ANONİM ŞİRKETİ

MERKEZİ KARŞI TARAF YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Başlangıç Hükümleri ve Genel Esaslar

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, İstanbul Takas ve Saklama Bankası Anonim

Şirketinin, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından uygun görülen piyasalar ya da sermaye piyasası
araçları itibarıyla alıcıya karşı satıcı, satıcıya karşı da alıcı rolünü üstlenerek takasın tamam-
lanmasını taahhüt ettiği merkezi karşı taraf uygulamasına ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, İstanbul Takas ve Saklama Bankası Anonim Şirketi

tarafından 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ile düzenlenen piyasa veya sermaye piyasası
araçları ile ilgili olarak verilen merkezi karşı taraf hizmetlerinde üyelik, üyelerin yükümlülük-
leri, teminatlar, garanti fonu, temerrüt yönetimi, sermaye, iç denetim ve risk yönetim sistemleri
ile ücretlere ilişkin usul ve esasları belirler.

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

Kanununun 77 nci ve 78 inci maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanım ve kısaltmalar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Açık teklif yöntemi: Takasbank’ın bir işlemin eşleştiği anda piyasa katılımcıları ara-

sına girerek alıcıya karşı satıcı ve satıcıya karşı ise alıcı konumuna geçmesini,
b) BDDK: Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunu,
c) BDDK mevzuatına göre belirlenen sermaye: 19/10/2005 tarihli ve 5411 sayılı Ban-

kacılık Kanununa ilişkin mevzuat uyarınca bankalar tarafından sermaye yeterliliği standart
oranının tutturulması için bulundurulması gereken sermaye tutarına, Takasbank’ın içsel ser-
maye yeterliliği değerlendirme sürecinin BDDK tarafından gözden geçirilmesi sonucunda Ta-
kasbank’tan talep edilen ilave sermaye tutarının eklenmesi suretiyle bulunan tutarı,

ç) Borsa: Anonim şirket şeklinde kurulan, sermaye piyasası araçları, kambiyo ve kıy-
metli madenler ile kıymetli taşların ve Kurulca uygun görülen diğer sözleşmelerin, belgelerin
ve kıymetlerin serbest rekabet şartları altında kolay ve güvenli bir şekilde alınıp satılabilmesini
sağlamak ve oluşan fiyatları tespit ve ilan etmek üzere kendisi veya piyasa işleticisi tarafından
işletilen ve/veya yönetilen, alım satım emirlerini sonuçlandıracak şekilde bir araya getiren veya
bu emirlerin bir araya gelmesini kolaylaştıran, 6/12/2012 tarihli ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası
Kanununa uygun olarak yetkilendirilen ve düzenli faaliyet gösteren sistemleri ve pazar yerle-
rini,

d) Brüt teminatlandırma: MKT üyelerinin, müşteri pozisyonları için müşterileri adına
yatırmaları gereken teminat tutarının, müşteri pozisyonlarının birbirleriyle netleştirilmeksizin
her bir müşteri için ayrı ayrı hesaplanan teminat yükümlülüklerinin toplamı kadar olmasını,

e) Çoklu pozisyon hesabı: Takasbank nezdinde MKT üyeleri adına açılan, üyelerin ken-
di portföylerine veya müşterilerine ait pozisyonlarının toplu olarak izlendiği ancak her hâlü-
kârda MKT üyesinin kendisine ait pozisyonlarla müşterilerine ait pozisyonların ayrıştırıldığı
hesapları,
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f) Garanti Fonu: Merkezi karşı taraf hizmeti verilen piyasa veya sermaye piyasası araç-
ları ile ilgili takas yükümlülüklerinin yerine getirilmemesi durumunda kullanılmak amacıyla
Takasbank nezdinde tutulan, teminatlar dışında kalan ve MKT üyelerinin katkı paylarıyla oluş-
turulan fonu/fonları,

g) Genel Müdür: Takasbank Genel Müdürünü,
ğ) Genel Yönetmelik: 30/5/2013 tarihli ve 28662 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan

Merkezi Takas Kuruluşlarının Kuruluş ve Çalışma Esasları Hakkında Genel Yönetmeliği,
h) İşlemci kuruluş: Takasbank’ın MKT olduğu piyasa veya sermaye piyasası araçlarında

işlem yapan ancak söz konusu işlemlere ilişkin yükümlülüklerin tasfiyesini bir genel MKT
üyesi aracılığı ile gerçekleştiren kuruluşları,

ı) Kanun: 6/12/2012 tarihli ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanununu,
i) Karşılanmış riskler: Takasbank’ın verdiği merkezi karşı taraf hizmeti nedeniyle maruz

kaldığı, ancak teminatlar, garanti fonu ve Takasbank sermayesinden tahsis edilen bölüm ile ko-
runan riskleri,

j) Kurul: Sermaye Piyasası Kurulunu,
k) Merkezi karşı taraf hizmeti: Takasbank’ın, Kurul tarafından uygun görülen piyasa

veya sermaye piyasası araçları bazında açık teklif, sözleşme yenileme veya hukuken bağlayı-
cılığı olan başka bir yöntemle alıcıya karşı satıcı, satıcıya karşı da alıcı rolünü üstlenerek takasın
tamamlanmasını taahhüt ettiği faaliyeti,

l) Merkezi Takas Yönetmeliği: 18/7/2013 tarihli ve 28711 sayılı Resmî Gazete’de ya-
yımlanan İstanbul Takas ve Saklama Bankası Anonim Şirketi Merkezi Takas Yönetmeliğini,

m) MKK: Merkezi Kayıt Kuruluşu Anonim Şirketini,
n) MKT: Merkezi karşı tarafı,
o) MKT üyesi: MKT hizmeti verilen piyasa veya sermaye piyasası araçlarında gerçek-

leşen işlemlerden kaynaklanan hak ve yükümlülüklere ve bu hak ve yükümlülüklerin tasfiye-
sine taraf olması Takasbank tarafından uygun görülen kuruluşları,

ö) Net teminatlandırma: MKT üyelerinin müşteri pozisyonları için müşterileri adına
yatırmaları gereken teminat tutarının, müşterilere ait pozisyonların birbiriyle netleştirilmesi
sonrasında hesaplanan teminat yükümlülüğü kadar olmasını,

p) Piyasa: Takasbank’ın MKT hizmeti vermek üzere Kurulca yetkilendirildiği yerleri,
r) Piyasa Yönergesi: Bu Yönetmelik kapsamında MKT hizmeti verilecek piyasalar ve

sermaye piyasası araçları için Yönetim Kurulu tarafından kabul edilen, Kurul tarafından onay-
lanan ve Takasbank’ın internet sitesinde yayınlanan düzenlemeleri,

s) Piyasa yöneticisi: Borsayı veya borsanın piyasalarını işleten anonim ortaklıklarla di-
ğer pazar yerlerini, yurtdışında faaliyet gösteren borsa ve teşkilatlanmış pazar yerleri ve tezgâh
üstü piyasaları yöneten ve/veya işleten kuruluşları,

ş) Portföy bazlı teminatlandırma: Takasbank tarafından MKT üyelerinden alınacak te-
minat tutarlarının aynı hesaptaki varlıklar arasındaki korelasyonların risk azaltıcı etkileri dik-
kate alınmak suretiyle hesaplanmasını,

t) Prosedür: Bu Yönetmelik ve piyasa yönergelerinde belirlenen genel çerçeve dikkate
alınarak hazırlanan, MKT faaliyeti işleyiş ve uygulamalarına ilişkin kural, usul ve esasları içe-
ren, Genel Müdür tarafından onaylanan ve takip eden ilk Yönetim Kurulu toplantısında Yöne-
tim Kurulunun bilgisine sunulan düzenlemeleri,

u) Sermaye piyasası araçları: Menkul kıymetler ve türev araçlar ile yatırım sözleşmeleri
de dâhil olmak üzere Kurulca bu kapsamda olduğu belirlenen diğer sermaye piyasası araçlarını,
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ü) Sözleşme yenileme yöntemi: MKT hizmeti verilen piyasa veya sermaye piyasası
araçlarında gerçekleşen işlemlerde piyasa yönergelerinde belirlenen esaslar çerçevesinde ve
her hâlükârda takas tamamlanmadan önce, taraflar arasında yapılmış sözleşmenin iptal edilerek
Takasbank’ın taraflarla ayrı ayrı sözleşme yapmasını,

v) Takas: Piyasada gerçekleşen işlemlerle ilgili olarak ortaya çıkan yükümlülüklerin,
piyasa yöneticisinin görüşü alınmak suretiyle Takasbank tarafından belirlenen süre ve şartlarda,
bu Yönetmelikle belirlenen MKT üyeleri tarafından yerine getirilmesi suretiyle Takasbank ta-
rafından taraflar arasında fon ve/veya varlıkların aktarımını sağlayan süreçlerin tamamını,

y) Takasbank: İstanbul Takas ve Saklama Bankası Anonim Şirketini,
z) Tekil pozisyon hesabı: Takasbank nezdinde MKT üyeleri adına açılan hesapların alt

hesabı olarak üyelerin tek bir müşterisine veya üyelerin kendi portföylerine ait pozisyonların
izlendiği hesapları,

aa) Teminat hesapları: Takasbank nezdinde MKT üyeleri adına açılan, üyelerin kendi
portföylerine veya müşterilerine ait pozisyonlarına ilişkin teminatların izlendiği hesapları,

bb) Teşkilatlanmış diğer pazar yerleri: Borsalar dışında sermaye piyasası araçlarının
alıcı ve satıcılarını bir araya getiren, alım ve satımına aracılık eden, bunlar için sistemler ve
platformlar oluşturan ve bunları işleten alternatif işlem sistemlerini, çok taraflı işlem platform-
ları ve teşkilatlanmış diğer piyasaları,

cc) Yönetim Kurulu: Takasbank Yönetim Kurulunu,
ifade eder.
Genel esaslar
MADDE 5 – (1) Bu Yönetmelik kapsamında verilen hizmetler ve belirlenen yüküm-

lülükler MKT üyelerine ve açıkça belirtildiği hallerde işlemci kuruluşlara yöneliktir.
(2) Takasbank’ın bu Yönetmelikte yer alan düzenlemelere uygun olarak MKT hizmeti

verdiği piyasa veya sermaye piyasası araçlarında, MKT üyelerinin ve işlemci kuruluşların müş-
terilerine karşı olan yükümlülüklerinden Takasbank sorumlu tutulamaz.

(3) Takasbank; Kurulun MKT uygulamasını zorunlu tuttuğu piyasalar veya sermaye
piyasası araçları ile borsalar veya teşkilatlanmış diğer pazar yerlerinin talebi üzerine MKT uy-
gulamasına geçilmesi Kurulca uygun görülen piyasa veya sermaye piyasası araçlarında MKT
hizmeti verebilir.

(4) Takasbank, organize piyasalar dışında gerçekleştirilen türev araç işlemleri ve piyasa
yönergelerinde belirlenen limitlerin aşıldığı hallerle sınırlı olmak üzere, MKT üyesi veya işlem
bazında MKT olmaktan piyasa yönergelerinde belirlenen şartlar çerçevesinde imtina edebilir.

(5) Takasbank’ın MKT olarak hizmet verdiği piyasa veya sermaye piyasası araçlarında
teminat hesapları ile tekil ve çoklu pozisyon hesaplarının kullanım, işleyiş ve teminatlandırma
yöntemlerine ve Takasbank’ın kendi nezdinde işletmekte olduğu piyasalarla ilgili özel hususlara
ilişkin bu Yönetmelikle düzenlenmemiş konular ilgili piyasa yönergelerinde belirlenir.

(6) Takasbank tarafından, borsa veya teşkilatlanmış diğer pazar yerlerinde gerçekleşti-
rilen işlemlerde MKT hizmeti verilirken, açık teklif yönteminin kullanılması esastır. Açık teklif
yönteminin kullanıldığı piyasa veya sermaye piyasası araçlarındaki işlemlere ilişkin emirlerin
eşleştirildiği anda taraflar arasına girmek suretiyle MKT görevini üstlenen Takasbank’ın, her
işlem için işlemin tarafları ile ayrı ayrı sözleşme yapması zorunlu değildir.

(7) Takasbank tarafından, MKT hizmeti verilen piyasa veya sermaye piyasası araçla-
rında, piyasa yönergelerinde belirlenmesi koşuluyla, açık teklif yöntemi haricinde sözleşme
yenileme yöntemi ya da hukuken bağlayıcılığı bulunan farklı bir yöntemin kullanılması müm-
kündür.
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(8) Takasbank’ın tezgâh üstü piyasa veya sermaye piyasası araçlarında MKT hizmeti
vermesi durumunda; işlemin hangi zamanında taraflar arasına girerek MKT olarak görev üst-
leneceğine ilişkin hususlar ilgili piyasa yönergelerinde belirlenir.

(9) Kurul, prosedürlerle düzenlenen hususlardan yönergelerde yer alması gerektiği de-
ğerlendirilenlerin yönergelerle düzenlenmesini Takasbank’tan talep edebilir. Takasbank tara-
fından MKT ile ilgili düzenlemelerde Kurulun istediği değişiklik talepleri yerine getirilir.

(10) Takasbank; bu Yönetmelik, sermaye piyasası mevzuatı ve ilgili diğer mevzuatta
açıkça düzenlenmemiş hususlarda, MKT uygulamasına ilişkin Kurul tarafından kabul edilen
uluslararası prensip ve düzenlemeleri esas alır.

İKİNCİ BÖLÜM
MKT Üyelerine İlişkin Esaslar

MKT üyeliği
MADDE 6 – (1) 7 nci maddede belirlenen şartları sağlayan kuruluşlar, Yönetim Kurulu

tarafından yetkilendirilmeleri koşuluyla MKT hizmetlerine piyasa veya sermaye piyasası aracı
bazında MKT üyesi olarak taraf olabilir.

MKT üyeliği şartları
MADDE 7 – (1) MKT üyeliği şartlarının sağlandığının tespiti ve değerlendirmesi Ta-

kasbank’a ait olup üyelik için asgari olarak aşağıdaki koşulların sağlanmış olması gerekir:
a) Merkezi Takas Yönetmeliği hükümleri uyarınca Takasbank’a üye olunması,
b) Takasbank tarafından takas veya MKT hizmeti verilen piyasa veya sermaye piyasası

araçlarında ilgili mevzuata aykırılıklar sebebiyle işlem yapma yetkisinin kaldırılmamış olması,
c) İçeriği Takasbank tarafından belirlenen MKT hizmetine ilişkin sözleşme ve/veya ta-

ahhütnamelerin imzalanarak Takasbank’a ibraz edilmiş olması,
ç) MKT hizmetinin sürekliliğini teminen gerekli bilgi işlem, risk yönetimi, iç kontrol

ve iç denetim mekanizmalarının oluşturulmuş ve işler hale getirilmiş olması,
d) MKT hizmetlerine taraf olabilmek için Takasbank tarafından piyasa veya sermaye

piyasası aracı bazında belirlenecek asgari öz sermayeye sahip olunması,
e) Mali bünyesinin MKT hizmetlerine taraf olduğu piyasa veya sermaye piyasası araç-

larına ilişkin Takasbank’a karşı taahhütlerini yerine getirebilecek düzeyde olması,
f) MKT hizmeti sunulacak piyasaların veya sermaye piyasası araçlarının özel nitelik-

lerine göre öngörülebilecek ek şartların sağlanmış olması,
g) Takasbank tarafından talep edilecek diğer bilgi ve belgelerin sunulmuş olması.
(2) Piyasa yönergelerinde, MKT üyeliği için bu maddede belirtilenlere ilave koşullar

getirilebilir.
MKT üyeliği türleri
MADDE 8 – (1) MKT üyeleri, doğrudan MKT üyesi ve genel MKT üyesi olmak üzere

ikiye ayrılır.
(2)  MKT üyeliğine kabul ve üyelik türünün belirlenmesi, Takasbank tarafından, ilgili

kuruluşun; öz sermaye tutarı ile Takasbank nezdinde gerçekleştirilen kredi değerliliğini tespite
yönelik içsel kredi derecelendirme, mali tahlil ve istihbarat çalışmaları, eğer varsa bağımsız
derecelendirme notları ve iç sistemleri ve teknik altyapısının yeterliliği dikkate alınarak yapılır.
MKT üyeliği türlerinin belirlenmesinde kullanılan kriterler ilgili piyasa yönergelerinde düzen-
lenir.

(3) Yönetim Kurulu, Kurulun onayı ile piyasa veya sermaye piyasası aracı bazında bu
madde ile belirlenenlerden farklı MKT üyeliği türleri tesis etmeye yetkilidir.
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Doğrudan MKT üyeliği
MADDE 9 – (1) Doğrudan MKT üyeleri, sadece kendilerinin ve/veya müşterilerinin

takas işlemlerini gerçekleştirmeye yetkilidir.
Genel MKT üyeliği
MADDE 10 – (1) Genel MKT üyeleri, kendilerinin ve/veya müşterilerinin takas işlem-

lerinin yanı sıra işlemci kuruluşların takas işlemlerini de gerçekleştirmeye yetkilidir.
(2) Bir işlemci kuruluşun takas işlemlerini gerçekleştiren genel MKT üyesi, ilgili iş-

lemci kuruluşun kendisi üzerinden gerçekleştirdiği işlemlere ilişkin yükümlülüklerini Takas-
bank’a karşı kayıtsız şartsız yerine getirmeyi imzalayacağı sözleşme ve/veya taahhütname ile
taahhüt eder. Takası gerçekleştiren genel MKT üyesi ile takas işlemlerini gerçekleştirdiği ilgili
işlemci kuruluş; söz konusu işlemci kuruluşun kendisine ve müşterilerine ait ilgili genel MKT
üyesi üzerinden gerçekleştirdiği işlemler nedeniyle Takasbank’a karşı oluşan yükümlülüklerden
müşterek borçlu ve müteselsil kefil olarak sorumludurlar.

(3) Bir genel MKT üyesi; takas işlemlerini gerçekleştirdiği işlemci kuruluşların, 16 ncı
maddedeki yükümlülükleri yerine getirip getirmediğini takip etmekle, yükümlülüklerin yerine
getirilmediğinin anlaşılması halinde gerekli tüm tedbirleri almakla ve tedbirlere rağmen yü-
kümlülüklerin hala yerine getirilmediğinin tespiti halinde ise aynı maddenin üçüncü fıkrasında
yer alan hükümlere uygun hareket etmekle görevlidir.

(4) Genel MKT üyesinin bu maddenin üçüncü fıkrasında ifade edilen sorumluluğu,
ilgili işlemci kuruluşun MKT hizmetinin verildiği piyasa veya sermaye piyasası araçlarında
gerçekleştirdiği işlemlerden dolayı Takasbank’a karşı olan tüm hak, yükümlülük ve hesaplarının
başka bir genel MKT üyesine devri veya tasfiyesi şartıyla kaldırılır.

MKT üyelik türleri arası geçiş
MADDE 11 – (1) Genel ve doğrudan MKT üyelerinin üyelik türleri, Takasbank tara-

fından belirlenmiş olan şartlara uyumları gözetilerek değiştirilebilir. Bu kapsamda, bir doğrudan
MKT üyesi, sonradan genel MKT üyesi olarak kabul edilebileceği gibi bir genel MKT üyesi
de sonradan doğrudan MKT üyesi olarak kabul edilebilir.

(2) Bir doğrudan MKT üyesi Takasbank’a başvurmak ve Yönetim Kurulu tarafından
uygun görülmek suretiyle genel MKT üyesi olabilir.

(3) Bir genel MKT üyesi, piyasa yönergelerinde belirlenen şartların oluşması halinde
Takasbank tarafından re’sen veya başvurusu halinde, Yönetim Kurulu kararıyla doğrudan MKT
üyesi yapılabilir. Bu hallerde, varsa işlemci kuruluşlara ilişkin tüm hak, yükümlülük ve hesap-
ların devri veya tasfiyesinin tamamlanması zorunludur.

(4) MKT üyelik türleri arasında geçiş halinde, ilgili piyasa yöneticisi, söz konusu geçişe
ilişkin Yönetim Kurulu kararının alınmasını takip eden işgünü içerisinde bilgilendirilir.

MKT üyelerinin genel yükümlülükleri
MADDE 12 – (1) MKT üyelerinin yükümlülüklerini ifa edip etmediğine ilişkin gözetim

ve denetim görevi Takasbank’a ait olup, MKT üyelerinin aşağıda sayılan hususlara uyması zo-
runludur:

a) Bu Yönetmelik ve ilgili diğer mevzuatla MKT hizmetine ilişkin olarak belirlenen
tüm ilke ve kurallara uygun hareket etmek,

b) MKT hizmetinin verildiği piyasa veya sermaye piyasası araçlarında, söz konusu hiz-
mete taraf olabilmek için gerekli iç kontrol, risk yönetimi ve iç denetim mekanizmalarının sü-
rekliliğini sağlamak amacıyla gerekli tüm önlemleri almak,

c) Takasbank nezdinde üye hesapları ile bunlara bağlı alt hesapların taşınmasının ge-
rektiği hallerde devralacak bir MKT üyesinin önceden belirlenmiş olması halinde müşterileri
ile imzaladığı çerçeve sözleşmelerde söz konusu hususa ilişkin bilgilere yer vermek,
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ç) 25 inci maddenin ikinci fıkrası çerçevesinde çoklu pozisyon hesabının kullanıldığı
piyasa veya sermaye piyasası araçlarında, müşteri tarafından talep edilmesi halinde, müşterilere
ait pozisyon ve bunlarla ilişkili teminatların Takasbank nezdinde müşteri adına açılan tekil
pozisyon hesabı ile teminat hesaplarında izlenebilmesini teminen gerekli tüm önlemleri almak,
hesapların açılmasını temin ve takip etmek,

d) Müşteri varlık ve teminatlarının izlenmesine ve saklanmasına ilişkin Kanun ve diğer
ilgili düzenlemelerde yer alan tüm ilke ve kurallara uygun hareket etmek,

e) MKT hizmeti verilen piyasa veya sermaye piyasası araçlarına ilişkin işlemlerde,
Takasbank’a tevdi edilecek teminatlar içerisinde müşterilere ait teminatların bulunması halinde
bu Yönetmelik ve ilgili piyasa yönergelerinde belirlenen iş ve işlemleri yerine getirmek,

f) MKT hizmeti kapsamında, Takasbank tarafından talep edilen aidat, ücret, komisyon
ve diğer yükümlülükleri süresi içinde yerine getirmek,

g) Takasbank nezdindeki tekil veya çoklu pozisyon hesapları ile kendi nezdindeki müş-
teri pozisyon ve teminatlarına ilişkin kayıtlar arasında sürekli mutabakatı tesis etmek,

ğ) Teminatların izlendiği hesapların yapısı ve Takasbank tarafından sağlanan ayrıştır-
manın kapsamı, Takasbank nezdinde açılan teminat hesapları üzerindeki tasarruf yetkisinin
MKT üyesine ait olduğu ve Takasbank tarafından bu yetkinin sadece bulunması gereken temi-
natla sınırlı olarak kısıtlandığı hususlarında müşterilerinin tam ve doğru olarak bilgilendiril-
mesini temin etmek,

h) Müşterilerine ait teminatları Takasbank nezdindeki ilgili teminat hesaplarına yatır-
mak,

ı) Takasbank tarafından öngörülmesi halinde, diğer MKT üyelerine karşı doğabilecek
mali ve hukuki sorumluluğu teminat altına alan, genel ve özel mahiyette sigorta yaptırılmasına
ilişkin düzenlemelere uymak,

i) Bu Yönetmelik kapsamındaki iş ve işlemleri ile ilgili olarak Takasbank ve Kurul ta-
rafından gerekli görülen hususlarda talep edilecek her türlü bilgi ve belgeyi vermek ve Takas-
bank ile Kurul tarafından görevlendirilenlerce yapılacak incelemelerde her türlü desteği sağ-
lamak,

j) Bu Yönetmelik kapsamındaki diğer yükümlülüklerini süresi içerisinde ve eksiksiz
olarak yerine getirmek.

(2) Yönetim Kurulu MKT üyelerine, piyasa yönergeleriyle MKT hizmetine ilişkin
olarak bu maddede belirtilenler dışında ilave yükümlülükler getirmeye yetkilidir.

(3) Müşterilerine ait teminatları, üzerinde tasarruf hakkı olmaksızın çoklu pozisyon he-
sapları ile ilişkilendirilmiş teminat hesaplarına yatıran MKT üyeleri, söz konusu fiil nedeniyle
ortaya çıkacak her türlü zarardan müşterilerine karşı sorumludur.

(4) Herhangi bir MKT üyesinin yükümlülüklerini kısmen veya tamamen yerine getire-
meyeceğini öngörmesi halinde, durumu sebeplerini de içeren tüm tevsik edici bilgi ve belgelerle
birlikte ivedilikle Kurula ve ilgili diğer kamu kurum ve kuruluşlarına bildirmesi zorunludur.
Söz konusu bildirim, Takasbank’ın bu Yönetmelikte ve ilgili piyasa yönergelerinde belirlenen
gerekli tedbirleri almasına engel teşkil etmez.

Üyelerle ilgili bildirim yükümlülüğü
MADDE 13 – (1) Takasbank’ın herhangi bir MKT üyesinin yükümlülüklerini kısmen

veya tamamen yerine getiremeyeceğini öngörmesi halinde, durumu sebeplerini de içeren tüm
tevsik edici bilgi ve belgelerle birlikte ivedilikle Kurula ve ilgili diğer kamu kurum ve kuru-
luşlarına bildirmesi zorunludur. Söz konusu bildirim, Takasbank’ın bu Yönetmelikte ve ilgili
piyasa yönergelerinde belirlenen gerekli tedbirleri almasına engel teşkil etmez.
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MKT üyelerinin faaliyetlerinin kısıtlanması
MADDE 14 – (1) Kurulca veya ilgili kamu kurum ve kuruluşlarınca faaliyetleri sınır-

landırılan veya geçici olarak durdurulan MKT üyelerinin MKT hizmeti verilen piyasa veya
sermaye piyasası araçlarındaki faaliyetleri, Kurul veya ilgili kamu kurum ve kuruluşları tara-
fından aksi Takasbank’a bildirilene kadar Takasbank tarafından kısıtlanır.

(2) Takasbank tarafından herhangi bir MKT üyesinin mali yeterliliğinin yüklenmekte
olduğu riskler karşısında yetersiz kaldığının tespiti durumunda Yönetim Kurulu, söz konusu
MKT üyesinin MKT hizmeti verilen piyasa veya sermaye piyasası aracı bazında faaliyetlerini
kısıtlayabilir.

(3) Yönetim Kurulu, faaliyetleri kısıtlanan MKT üyesine karşı; Merkezi Takas Yönet-
meliğinin 23 üncü maddesi uyarınca işlem öncesi depo şartının yerine getirilmesi, MKT üye-
liğinin üç ayı aşmamak üzere askıya alınması, brüt teminatlandırma veya teminat oranlarını
artırma, sadece risk azaltıcı işlemlere izin verilmesi ve hesap açımının engellenmesi gibi ön-
lemlerle ilgili düzenlemelerde yer alan diğer önlemlerden herhangi birini veya birkaçını uygu-
layabilir.

(4) Bu maddenin üçüncü fıkrasında ifade edilen önlemlerden hangilerinde bir MKT
üyesi adına tutulan hesapların başka bir MKT üyesine taşınmasının gerekeceği, ilgili piyasa
yönergeleri ile belirlenir.

(5) İlgili piyasa veya sermaye piyasası araçlarında faaliyetleri kısıtlanan MKT üyesi
hakkında; Kurul, ilgili diğer kamu kurum ve kuruluşları ile ilgili piyasa yöneticisinin ivedilikle
bilgilendirilmesi ve Kurul ile ilgili diğer kamu kurum ve kuruluşlarının onayı alınmaksızın bu
konuya ilişkin kamuya açıklama yapılmaması zorunludur. İlgili MKT üyesinin piyasa veya
sermaye piyasası araçlarında işlem yapması hususu ise söz konusu piyasa yöneticilerinin yetkili
organlarının kararına bağlıdır.

(6) İlgili piyasa veya sermaye piyasası araçlarında faaliyetleri kısıtlanan MKT üyesine;
Takasbank tarafından, faaliyet kısıtlamasına konu hususlardaki yetersizliklerin giderilmesini
teminen piyasa kuralları ve işlem saatleri dikkate alınarak altı ayı aşmamak üzere bir süre ve-
rilir. Bu süre sonunda faaliyetlerinin kısıtlanmasına sebep olan koşulların bir veya birkaçının
devam etmesi durumunda Yönetim Kurulu, 15 inci madde çerçevesinde ilgili MKT üyesinin
üyeliğini sona erdirmeye ve bu çerçevede gerekli işlemleri yapmaya yetkilidir.

MKT üyeliğinin sona ermesi
MADDE 15 – (1) MKT üyeliği, piyasa veya sermaye piyasası aracı bazında;
a) Bu Yönetmelik ve ilgili diğer düzenlemelerde belirlenen MKT üyeliği şartlarından

herhangi birinin kaybedildiğinin Takasbank tarafından tespit edilmesi,
b) Bu Yönetmelik veya ilgili diğer düzenlemelerde yer alan yükümlülüklerin yerine

getirilmemesi nedeniyle MKT sisteminin güvenli ve kesintisiz işlemesini tehlikeye düşürecek
önemli nitelikte risklerin ortaya çıktığının Takasbank tarafından tespit edilmesi,

c) 14 üncü maddenin ikinci fıkrası hükümleri çerçevesinde faaliyetleri kısıtlanan MKT
üyelerinin aynı maddenin altıncı fıkrası ile kendilerine verilen azami altı aylık süre içinde ilgili
yükümlülüklerini yerine getirmemiş olması,

ç) MKT üyesinin kendisinin talep etmesi,
hallerinde Yönetim Kurulu kararı ile sona erdirilebilir.
(2) Bu maddenin birinci fıkrasının (ç) bendi çerçevesinde MKT üyeliğini sona erdirmek

isteyenler, durumu Takasbank’a yazılı olarak bildirir. Şu kadar ki, MKT üyeliğini sona erdirmek
isteyen ilgili üyenin, bu Yönetmelik ve ilgili diğer düzenlemeler kapsamındaki tüm yükümlü-
lüklerini yerine getirmiş olması şarttır. Bu hallerde Yönetim Kurulu, MKT üyeliğini sona er-
dirmeye izin verebilir.
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(3) Takasbank; bir MKT üyesinin üyeliğini sona erdirirken ilgili piyasa yöneticisinin
görüşünü alır.

(4) Takasbank, MKT üyeliği sona erdirilenlerin, takasını gerçekleştirdiği işlemci kuru-
luşlara ait işlemlerin düzenli ve kesintisiz bir şekilde yürütülmesini teminen, ilgili işlemci ku-
ruluşlara ve onların müşterilerine ait pozisyonların başka bir genel MKT üyesine devri de dâhil
olmak üzere gerekli tüm tedbirleri almaya yetkilidir.

(5) MKT üyeliğinin sona erdirilmesi durumunda dâhi, üyeliğin sona erdirilmesine iliş-
kin Yönetim Kurulu kararı tarihine kadar yapılmış işlemlerle ilgili söz konusu kuruluşun Ta-
kasbank’a karşı bu Yönetmelik ve ilgili diğer düzenlemeler kapsamındaki yükümlülükleri de-
vam eder.

(6) Bir piyasa veya sermaye piyasası aracında MKT üyeliği sona erdirilen üye hakkında;
Kurul, ilgili diğer kamu kurum ve kuruluşları ile ilgili piyasa yöneticisinin ivedilikle bilgilen-
dirilmesi zorunludur.

İşlemci kuruluşlar
MADDE 16 – (1) İşlemci kuruluşlar aşağıdaki hususların temini ile yükümlüdür:
a) Müşteri pozisyon ve teminatlarının, gerek kendisi gerekse MKT üyesi nezdinde iz-

lenmesi ve teminatlandırma yöntemleri ile ilgili olarak bu Yönetmelik ve ilgili piyasa yöner-
gelerinde yer alan düzenlemelere uymak,

b) Müşteri varlık ve teminatlarının izlenmesine ve saklanmasına ilişkin Kanun ve diğer
ilgili düzenlemelerde yer alan tüm ilke ve kurallara uygun hareket etmek,

c) Bağlı olduğu genel MKT üyesi nezdindeki kendi müşterilerine ait hesaplar ile kendi
nezdindeki müşteri pozisyon ve teminatlarına ilişkin kayıtlar arasında sürekli mutabakatı tesis
etmek,

ç) Kendi müşterilerine ait genel MKT üyesi nezdinde açılan teminat hesapları üzerin-
deki tasarruf yetkisinin ilgili genel MKT üyesine ait olduğu ve Takasbank tarafından bu yetkinin
sadece bulunması gereken teminatla sınırlı olarak kısıtlandığı hususlarında müşterilerinin tam
ve doğru olarak bilgilendirilmesini temin etmek,

d) Bu Yönetmelik kapsamındaki iş ve işlemleri ile ilgili olarak ilgili genel MKT üyesi,
Takasbank ve Kurul tarafından gerekli görülen hususlarda talep edilecek her türlü bilgi ve bel-
geyi vermek ve Takasbank ile Kurul tarafından görevlendirilenlerce yapılacak incelemelerde
her türlü desteği sağlamak.

(2) İlgili genel MKT üyesi tarafından, herhangi bir işlemci kuruluşun bu maddenin bi-
rinci fıkrasında sayılan yükümlülüklerini kısmen veya tamamen yerine getirmediğinin tespiti
halinde durum söz konusu yükümlülüklerin yerine getirilmediğini tevsik edici tüm bilgi ve
belgelerle birlikte ivedilikle Takasbank’a iletilir ve söz konusu aykırılıkların giderilmesini te-
minen gerekli tüm tedbirler alınır.

(3) Genel MKT üyesi tarafından alınan tüm tedbirlere rağmen ilgili işlemci kuruluşun
yükümlülüklerini tam olarak yerine getirmediği hallerde işlemci kuruluşun müşterilerine ait
pozisyon ve teminatlar, aralarındaki sözleşme çerçevesinde ilgili MKT üyesinin Takasbank’a
ilettiği talep üzerine, ilgili genel MKT üyesine devredilir. İşlemci kuruluş devredilen müşteri
pozisyon ve teminatlarına ilişkin sahiplik bilgilerini, devralan üyeye bildirir. Takasbank tara-
fından, ilgili MKT üyesinden alınan devir gerekçeleri ile devir işlemi hakkında 1 işgünü içinde
Kurula ve ilgili kamu otoritesine bilgi verilir.

(4) İşlemci kuruluşlara ilişkin ilgili oldukları diğer düzenlemelerde yer alan hükümler
saklıdır.

Sayfa : 12                               RESMÎ GAZETE                             14 Ağustos 2013 – Sayı : 28735

Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 12



ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Teminatlara İlişkin Esaslar

Genel esaslar
MADDE 17 – (1) Takasbank tarafından MKT faaliyeti nedeniyle alınan teminatlar tevdi

amaçları dışında kullanılamaz, kamu alacakları için olsa dahi haczedilemez, rehnedilemez,
idari mercilerin tasfiye kararlarından etkilenmez, iflas masasına dâhil edilemez ve üzerlerine
ihtiyati tedbir uygulanamaz.

(2) MKT üyelerinin; gerek kendilerine, gerek müşterilerine ve gerekse üçüncü kişilere
ait mal varlığı değerlerini teminat olarak Takasbank’a tevdi ettiği hâllerde, 22/11/2001 tarihli
ve 4721 sayılı Türk Medeni Kanununun 988 ila 991 inci maddeleri teminat konusu kaydi ser-
maye piyasası araçları üzerindeki mülkiyet veya sınırlı ayni hak iktisabına da uygulanır. Te-
minat konusu mal varlığı değerleri üzerinde üyenin herhangi bir sebeple tasarruf yetkisinin bu-
lunmaması Takasbank’ın iyi niyetle ayni hak iktisabına engel olmaz. Teminat konusu mal var-
lığı değerleri üzerinde üçüncü kişilerin istihkak ya da sınırlı ayni hak iddiaları Takasbank’a
karşı ileri sürülemez.

(3) Takasbank’ın MKT olarak yerine getirdiği işlemleri nedeni ile teminat olarak aldığı
mal varlığı değerleri üzerindeki hak ve yetkileri hiçbir şekilde sınırlandırılamaz. MKT üyesine
veya teminatı tesis eden kişiye konkordato mühleti tanınması, konkordatosunun tasdiki, iflastan
sonra konkordato veya mal varlığının terki suretiyle konkordato süreci içine girmesi, uzlaşma
yoluyla yeniden yapılandırılması, iflası, iflasının ertelenmesi veya 9/6/1932 tarihli ve 2004 sa-
yılı İcra ve İflas Kanunu çerçevesindeki diğer takip prosedürleri ya da bu Kanunun tedricî tas-
fiye ile ilgili hükümleri Takasbank’ın söz konusu teminatlar üzerindeki hak ve yetkileri kul-
lanmasını hiçbir şekilde sınırlandıramaz.

Teminatların tesisi
MADDE 18 – (1) MKT üyeleri, kendileri veya müşterileri adına aldıkları pozisyonlar

için Takasbank tarafından kullanılan ve ilgili piyasa yönergeleriyle belirlenen yöntemler çer-
çevesinde hesaplanan tutarda teminatı Takasbank tarafından belirlenen hesap ve/veya hesaplara
yatırmak zorundadırlar.

(2) MKT üyesine bağlı tekil pozisyon hesaplarında izlenen müşteri pozisyonlarıyla iliş-
kili teminatlar sadece ilgili müşterinin yükümlülüklerinin tasfiyesinde kullanılabilir.

(3) Teminatlar; başlangıç teminatı ve değişim teminatlarından oluşur. Başlangıç temi-
natı, gelecekte herhangi bir temerrüt durumunun ortaya çıktığı hallerde, temerrüdün ortaya çık-
tığı tarihten pozisyonların kapatılmasına kadarki süre içinde maruz kalınabilecek risklerin kar-
şılanabilmesini teminen başlangıçta talep edilen teminattır. Değişim teminatı; mevcut pozis-
yonların piyasa fiyatlarıyla değerlenmesi sonucunda ortaya çıkan farklar nedeniyle ihtiyaç du-
yulan teminatları ifade eder.

(4) Piyasa veya sermaye piyasası aracı bazında teminat tutar ve oranları, teminata kabul
edilebilecek varlıklar, teminatların kompozisyonu, bunların değerleme esasları ve teminat ya-
tırma süreleri ile teminatlarla ilgili diğer hususlara ilişkin usul ve esaslar piyasa yönergeleriyle
belirlenir.

(5) MKT üyelerinin aldıkları pozisyonların, Takasbank tarafından belirlenen limitleri
aşmaması esastır. Ancak Takasbank’ın gereken hallerde ilgili piyasa yöneticisini de bilgilen-
dirmek suretiyle belirli piyasa ve sermaye piyasası araçlarında limitlerin aşılabildiği işlemlerin
gerçekleştirilmesine imkân tanıması mümkündür. Bu işlemler ve bu işlemler için alınacak te-
minatlara ilişkin usul ve esaslar ilgili piyasa yönergelerinde belirlenir.
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(6) Takasbank; Kurulca onaylanan piyasa yönergelerinde yer alan oran veya tutarların
altında kalmamak kaydıyla MKT hizmeti verdiği piyasa, sermaye piyasası aracı veya üye ba-
zında farklı teminat oran ve tutarları belirleyebilir.

(7) Sermaye piyasası aracı ya da sermaye piyasası araçlarının işlem gördüğü piyasalar
bazında teminatların hesaplanmasında asgari %99’luk tek taraflı güven aralığının kullanılması
esastır. Teminatların hesaplanmasında kullanılacak nakde dönüştürme süresi asgari 2 iş günü-
dür. Volatilite hesaplamalarında kullanılacak tarihsel veriler temin edilebildiği ölçüde asgari
12 ayı kapsar.

Teminat türleri
MADDE 19 – (1) MKT işlemlerine taraf olacak MKT üyelerinin Takasbank’a sunabi-

lecekleri teminatlar aşağıda belirtilmiştir:
a) Nakit  (Türk Lirası/Konvertibl döviz),
b) Devlet İç Borçlanma Senedi,
c) Pay Senedi,
ç) Teminat Mektubu,
d) Yatırım Fonu Katılma Belgesi,
e) T.C. Hazine Müsteşarlığı tarafından ihraç edilen Euro Tahvil,
f) T.C. Hazine Müsteşarlığı Varlık Kiralama Anonim Şirketi tarafından ihraç edilen kira

sertifikaları,
g) Borsalarda işlem gören standartta altın.
(2) Takasbank tarafından teminat olarak alınacak varlıkların belirlenmesinde kredi,

likidite ve piyasa riski düşük olan varlıklara öncelik ve ağırlık verilir.
(3) MKT hizmeti çerçevesinde teminat mektuplarının Takasbank tarafından teminat

olarak kabul edilebilmesi için herhangi bir kısıtlama içermeksizin ilk talepte derhal ödeme
taahhüdünü veya kaydını içermesi zorunludur.

Takasbank tarafından alınan teminatların izlenmesi ve yönetimi
MADDE 20 – (1) Alınan teminatlar ile hesap sahiplerinin varlıkları; Takasbank’ın var-

lıklarından ayrı olarak izlenir.
(2) Takasbank bir piyasa veya sermaye piyasası aracında pozisyonlara ilişkin teminat

hesaplamasında brüt veya net teminatlandırma yöntemlerinden birini kullanır. Piyasa veya ser-
maye piyasası aracı bazında bu yöntemlerden hangisinin kullanılacağı ilgili piyasa yönergeleri
ile belirlenir.

(3) MKT üyelerince Takasbank’a yatırılan müşteri teminatları, bağlı oldukları pozisyon
hesaplarıyla ilişkilendirilir ve MKT üyeleri adına açılan teminat hesaplarında her bir müşteri
için ayrı ayrı açılan alt hesaplarda izlenir. Hesaplara yatırılan teminat yükümlülüğünü aşan
fazla teminatların da ilgili müşteriye ait olduğu kabul edilir ve bu teminatlarla aynı esaslar çer-
çevesinde değerlendirilir. Piyasa koşulları teminatların müşteri bazında izlenmesine izin ver-
mediği takdirde müşteri teminatlarının toplu olarak izlenmesi, koşullarının piyasa yönergele-
rinde belirlenmesi şartıyla mümkündür.

(4) Çoklu pozisyon hesapları ile ilişkilendirilen teminat hesaplarına yatırılacak temi-
natların, üyenin kendisine ait olan veya üzerinde tasarruf hakkına sahip olduğu teminatlardan
karşılanması şarttır. Takasbank tarafından çoklu pozisyon hesapları ile ilişkilendirilmiş teminat
hesaplarına MKT üyeleri tarafından yatırılan teminatların üyeye ait olduğu kabul edilir.

(5) Takasbank, ilgili piyasa yönergeleri çerçevesinde tek bir piyasa veya birden fazla
piyasa veya sermaye piyasası aracı için üye veya müşteri bazında portföy bazlı teminatlandırma
yöntemiyle teminat hesaplayabilir. Birbiriyle ilişkilendirilen piyasalar veya sermaye piyasası
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araçları arasında üye veya müşteri bazında portföy bazlı teminatlandırma yapılabilmesi için,
ilgili piyasa veya sermaye piyasası araçlarında aynı teminatlandırma yönteminin kullanılıyor
olması ve tek bir garanti fonunun kurulmuş olması gereklidir. Teminat hesaplamalarında var-
lıklar arası korelasyonlardan kaynaklanan etkiler, ancak ilgili korelasyonların istatistiksel olarak
anlamlı ve güvenilir bulunması halinde, talep edilecek teminatlarda indirim olarak dikkate alı-
nabilir.

(6) Takasbank, gün içinde belirli aralıklarla teminatların yeterlilik düzeyini izler ve pi-
yasa koşullarını gözeterek gerekmesi halinde teminat seviyelerinde değişikliğe gider.

Teminat tamamlama çağrısı
MADDE 21 – (1) MKT üyesine bağlı müşteri hesaplarındaki teminat açıklarının ta-

mamlanmasından ilgili MKT üyesi sorumludur.
(2) Bu Yönetmelik ve ilgili diğer düzenlemeler çerçevesinde hesapların güncellenmesi

sonucunda pozisyonların ve/veya teminatların değerlerinin değişmesi veya diğer nedenlerle
teminatların ilgili piyasa yönergesinde belirlenen seviyenin altına düşmesi durumlarında,
Takasbank tarafından ilgili MKT üyesine teminat tamamlama çağrısı yapılır.

(3) Teminat tamamlama çağrıları, esasları piyasa yönergeleriyle belirlenen elektronik
bir sistem aracılığı ile yapılır. Takasbank’ın teminat tamamlama çağrısını elektronik bir sistem
aracılığıyla göndermesi durumunda, MKT üyesinin başkaca bir ihbar ve bildirime gerek kal-
maksızın çağrıyı aldığı kabul edilir. MKT üyesinin sorumluluğu, Takasbank tarafından yapılan
teminat tamamlama çağrısının üyeye ulaştığı anda başlar.

Teminatların değerlendirilmesi
MADDE 22 – (1) Takasbank, hesaplarda tutulan nakit Türk Lirası teminatların zorunlu

karşılık olarak tesis edilecek kısmı düşüldükten sonra kalan tutarını, mümkün olan en iyi ko-
şullarla nemalandırır. Nemalandırma sonucunda elde edilen brüt nema tutarlarından, vergi ve
diğer yasal yükümlülükler ile Takasbank komisyonu düşülür.

(2) Teminatların nemalandırılmasına ilişkin usul ve esaslar ilgili piyasa yönergelerinde
düzenlenir.

Teminat sözleşmeleri
MADDE 23 – (1) MKK nezdinde kayden izlenen sermaye piyasası araçlarını konu alan

teminat sözleşmeleri yazılı şekilde yapılır. Bu teminat sözleşmelerine konu sermaye piyasası
araçlarının mülkiyeti, sözleşmeye bağlı olarak Takasbank’a kanuni usullere göre devredilebi-
leceği gibi teminat verende de kalabilir.

(2) Piyasa veya sermaye piyasası aracı bazında Takasbank tarafından teminatların mül-
kiyet devri sözleşmesi ile devralınabilmesi, ilgili piyasa yönergelerinde usul ve esaslarının be-
lirlenmesi ile mümkündür.

(3) Mülkiyetin Takasbank’a devredildiği teminat sözleşmelerinde; Takasbank, teminat
sözleşmesinin kurulduğu anda teminat konusu sermaye piyasası araçlarının mülkiyet hakkına
sahip olur.

(4) Takasbank tarafından teminat olarak alınan ve MKK nezdinde kayden izlenen ser-
maye piyasası araçları ile diğer teminatların mülkiyetinin Takasbank’a devredilmediği teminat
sözleşmelerinde; teminat konusu sermaye piyasası aracının satışı da dâhil olmak üzere temi-
natların ne kapsamda kullanılabileceğine ilişkin hususlar ilgili piyasa yönergelerinde yer alan
hükümlere aykırı olmamak kaydıyla Takasbank ile MKT üyeleri arasında imzalanan sözleş-
meyle belirlenir.

Teminata konu sermaye piyasası araçlarından doğan haklar
MADDE 24 – (1) Teminata konu sermaye piyasası araçlarından doğan haklar, esas

olarak teminat verene aittir.
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(2) Takasbank ile teminat veren MKT üyesi arasında yapılan sözleşme ile Kanunun
47 nci maddesi çerçevesinde teminatların mülkiyetinin Takasbank’a devri halinde, söz konusu
teminatlardan doğan haklar Takasbank’a aittir. İlgili MKT üyesinin yükümlülüklerini yerine
getirmesi kaydıyla teminata konu sermaye piyasası araçları; Takasbank’a teminat olarak veril-
dikleri tarihten MKT üyesinin yükümlülüklerini yerine getirdiği tarihe kadar geçen sürede iş-
leyen tüm getirileri ve haklarıyla birlikte teminat verene iade edilir.

Teminatların ve pozisyonların ayrıştırılması
MADDE 25 – (1) Takasbank, MKT hizmeti verdiği piyasa veya sermaye piyasası araç-

larında, müşterilerin pozisyon ve teminatlarını, üyeye bağlı ancak üyenin kendi portföyüne ait
pozisyon ve teminatlardan ayrı hesaplarda izler.

(2) Çoklu pozisyon hesaplarının kullanılabildiği piyasa veya sermaye piyasası araçla-
rında, müşteri pozisyon ve teminatlarının, MKT üyesi tarafından talep edilmesi halinde Takas-
bank nezdinde açılan kendisine bağlı tekil pozisyon hesapları ile müşteriye ait teminat alt he-
saplarında izlenmesi gereklidir. Takasbank türev araçların işlem gördüğü piyasalar hariç olmak
üzere, esasları ilgili piyasa yönergelerinde belirlenmek suretiyle diğer piyasa veya sermaye pi-
yasası araçlarında tekil hesapların kullanımını kısıtlayabilir.

(3) Tekil pozisyon hesaplarındaki pozisyonlarla ilişkili teminat hesaplarında izlenen
müşteri teminatları, MKT üyesinin kendisine ait hesaplarda veya diğer müşterilere ait hesap-
larda ortaya çıkan teminat açıklarının kapatılmasında kullanılamaz.

(4) İşlemci kuruluşların pozisyon ve teminatları genel MKT üyelerine bağlı münhasıran
açılmış alt hesaplarda izlenir.

(5) MKT hizmetlerinde uygulanacak ayrıştırmaya ilişkin diğer usul ve esaslar, piyasa
ve sermaye piyasası araçlarının özellikleri ve risklilik durumları dikkate alınarak ilgili piyasa
yönergeleri ile belirlenir.

Teminatların ve pozisyonların taşınabilirliği
MADDE 26 – (1) Tekil veya çoklu pozisyon hesaplarında izlenen pozisyonlar ve bu

pozisyonlarla ilişkili teminatlar, Takasbank’ın uygun görmesi halinde, devreden ve devralan
MKT üyelerinin talimatıyla Takasbank tarafından MKT üyeleri arasında taşınabilir. Bu halde,
devreden MKT üyesi pozisyon ve teminatları devredilecek müşterilerinin yazılı onayını alır.

(2) MKT üyeliğine ilişkin faaliyetleri kısıtlanan veya MKT üyeliğinin sona erdirilme-
sine karar verilen bir MKT üyesine bağlı tekil pozisyon hesaplarında izlenen pozisyonlar ile
bu pozisyonlarla ilişkili teminatlar bir başka MKT üyesine taşınır. Taşıma işlemleri;

a) İlgili MKT üyesi ile Takasbank arasında imzalanmış olan sözleşmede devralacak
MKT üyesine ilişkin önceden bir belirleme yapılmış olması halinde sözleşmede yer alan hü-
kümler çerçevesinde,

b) İlgili MKT üyesi ile Takasbank arasında imzalanmış olan sözleşmede devralacak
MKT üyesine ilişkin önceden bir belirleme yapılmamış olmasına rağmen taşımanın gerçekle-
şeceği tarihe kadar devredecek MKT üyesinin devralacak bir MKT üyesi ile sözleşme yapması
halinde bu sözleşmede yer alan hükümler çerçevesinde,

c) Bu fıkranın (a) ve (b) bentlerinde yer alan hükümlere uygun olarak bir belirleme ya-
pılamadığında ise Takasbank tarafından devralacak yeni bir MKT üyesinin bulunabilmesi ha-
linde bu çerçevede

Takasbank tarafından gerçekleştirilir. Ancak tekil pozisyon hesapları ile bunlarla ilişkili
teminatları devralan MKT üyesinin hesaplarda mevcut teminatları çekme yetkisi, devredilen
hesaba ilişkin faaliyetleri kısıtlanan veya üyeliği sona erdirilen MKT üyesi nezdindeki kayıtlarla
Takasbank kayıtları arasında mutabakat sağlanana kadar kaldırılabilir. Adli ve idari mercilerce
sürdürülen takiplere ilişkin hükümler saklıdır.
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(3) Bir MKT üyesinin ilgili piyasa veya sermaye piyasası aracındaki faaliyetlerinin kı-
sıtlanması veya MKT üyeliğinin sona erdirilmesi halinde, MKT üyesine bağlı müşteri hesap-
larından taşınabilecek ya da iade edilebilecek teminat tutarı, temerrüt sonrasında doğan değişim
teminatı tutarlarının hesaplara yansıtılmasını takiben kalacak teminat miktarıyla sınırlıdır.

(4) Pozisyon ve teminatları devralacak bir MKT üyesi bulunamaması veya bulunması
için yeterli süre olmaması durumlarında, var olan hesapların takibine ilişkin işlemler Takasbank
tarafından re’sen gerçekleştirilebileceği gibi piyasa yönergelerinde belirlenmek suretiyle gerekli
hallerde hesapların kapatılması da mümkündür.

(5) Müşterilerin herhangi bir zamanda kendilerinin pozisyon ve teminatlarını devralacak
bir MKT üyesi bulmaları halinde, söz konusu müşterilerin pozisyon ve teminatlarının da
Takasbank tarafından devralacak MKT üyesine ait alt hesaplara taşınması mümkündür.

Teminatların iadesi
MADDE 27 – (1) Teminatların aynen iadesi esastır. Aynen iadenin mümkün olmaması

halinde iade mislen yapılır. Aynen veya mislen iade olunamayan teminatlar eşdeğerleri üze-
rinden iade olunur. Müşteri teminatlarının MKT üyesi tarafından Takasbank’tan teslim alın-
mamasından doğan tüm hukuki sorumluluk ilgili MKT üyesine ait olup, bu nedenle Takas-
bank’a herhangi bir sorumluluk yüklenemez.

(2) Haklarında adli veya idari tasfiye süreci başlatılan MKT üyelerine bağlı hesaplardaki
teminat ve pozisyonların taşınması veya tasfiyesi sonrasında ilgili MKT üyesine veya müşte-
rilerine ait kalan teminatlar, Kanunla belirlenen yetkili mercie/mercilere Kurul düzenlemeleri
de dikkate alınarak ödenir veya teslim edilir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Garanti Fonuna İlişkin Esaslar

Genel esaslar
MADDE 28 – (1) Takasbank, MKT hizmeti verilen piyasa veya sermaye piyasası araç-

larındaki MKT üyelerinden bir veya birkaçının temerrüde düşmesi halinde oluşabilecek zarar-
ların ilgili MKT üyelerinin teminatlarını aşan kısmı için kullanılmak üzere garanti fonu kurar.

(2) Takasbank tarafından MKT hizmeti verilen piyasa veya sermaye piyasası araçlarının
her biri için ayrı ve/veya bir kısmı veya tamamı için ortak bir garanti fonu kurulması müm-
kündür.

(3) Takasbank tarafından garanti fonuna/fonlarına katkı payı olarak kabul edilebilecek
varlıkların türleri 19 uncu maddeye uygun olarak Yönetim Kurulu tarafından belirlenir.

(4) Temerrüde düşen MKT üyelerinin teminatları, garanti fonu katkı payları ve Takas-
bank tarafından karşılanmış riskler için yapılan sermaye tahsisi yetersiz kalmadıkça, diğer
MKT üyelerinin garanti fonu katkı paylarına başvurulmaz.

(5) Garanti fonu veya fonları, Takasbank’ı, olağandışı piyasa koşullarında ortaya çıka-
bilecek temerrüt durumlarına karşı koruyabilecek büyüklükte olmalıdır. Garanti fonunun/fon-
larının büyüklüğü/büyüklükleri; en büyük açık pozisyona sahip MKT üyesinin temerrüdü ha-
linde ortaya çıkacak kaynak ihtiyacı ile ikinci ve üçüncü büyüklükte açık pozisyona sahip MKT
üyelerinin birlikte temerrüdü halinde ortaya çıkacak kaynak ihtiyacından büyük olanından az
olmamak üzere, piyasa koşulları da göz önünde bulundurularak ilgili piyasa yönergelerinde
belirlenir.

(6) MKT hizmetinin verileceği piyasalarda kurulacak garanti fonlarının, bu maddenin
beşinci fıkrası uyarınca hesaplanacak büyüklüğe ulaşması için piyasa yönergelerinde süre ta-
nınabilir. Garanti fonunun büyüklüğü piyasa yönergelerinde belirlenen dönemlerde bu mad-
denin beşinci fıkrasında belirlenen esaslar çerçevesinde Takasbank tarafından güncellenerek
hesaplanır.

(7) MKT üyelerince garanti fonuna/fonlarına yatırılacak katkı payları, MKT üyelerinin
kendi mülkiyetlerindeki varlıklardan karşılanmalıdır.
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Temsil ve idare
MADDE 29 – (1) Garanti fonu/fonları Takasbank tarafından temsil ve idare olunur.

Takasbank; garanti fonu/fonları katkı paylarını bu Yönetmelik ve ilgili piyasa yönergeleri ve
prosedürlerde yer alan kurallara uygun olarak toplar ve yönetir. Bu yönetim; Takasbank’ın top-
ladığı garanti fonu/fonları katkı payları ile toplayabileceği ilave garanti fonu/fonları katkı pay-
larının yeterliliğinin ölçümü ve takibini, hesaplamada kullanılan yöntemlerin uygunluğunun
ve yeterliliğinin değerlendirilmesini ve ölçülmesini içerir. Garanti fonundaki/fonlarındaki var-
lıklar, kuruluş amacı dışında kullanılamaz.

MKT üyelerinin garanti fonuna/fonlarına yatıracakları katkı payları
MADDE 30 – (1) MKT üyelerinin garanti fonu/fonları katkı payları, yatırılmış ve talep

edilmesi halinde yatırılacak ilave garanti fonu katkı paylarından oluşur.
(2) Yatırılmış garanti fonu katkı payları sabit ve değişken garanti fonu katkı paylarından

oluşur. Yatırılmış garanti fonu katkı paylarının bu Yönetmelik çerçevesinde kullanılması ve/ve-
ya diğer nedenlerle eksilmesi durumunda tamamlama çağrısı yapılır. Bu ayrımda değişiklik
yapılması veya yeni bir garanti fonu katkı payı türü oluşturulması ilgili piyasa yönergelerinde
söz konusu hususa ilişkin hüküm yer alması koşuluyla mümkündür.

(3) 36 ncı maddede yer alan hususlar çerçevesinde garanti fonunun/fonlarının yetersiz
kalması halinde ise, Takasbank tarafından, MKT üyelerinden ilave garanti fonu katkı payı talep
edilmesi mümkündür. Her halükarda, MKT üyelerinden talep edilebilecek ilave garanti fonu
katkı payları, ilgili piyasa ve sermaye piyasası aracı için MKT üyesi bazında yatırılmış garanti
fonu katkı payı tutarından fazla olamaz.

(4) Takasbank, MKT üyelerinin garanti fonuna/fonlarına yatırdıkları veya yatıracakları
katkı payları için ilgili piyasa yönergeleriyle asgari bir sınır belirlemeye yetkilidir.

(5) MKT üyelerince garanti fonuna/fonlarına yatırılacak katkı payları ilgili MKT üye-
sinin işlemlerinden kaynaklanan riskleri ile doğru orantılı olarak belirlenir.

(6) Garanti fonuna/fonlarına; MKT üyelerince yapılacak katkı paylarına ilişkin ödeme-
lerin tutar ve zamanının belirlenmesi, kabul edilecek varlıkların tespiti ve bu varlıklara uygu-
lanacak değerleme katsayıları ile garanti fonunun/fonlarının değerlemesi, tahsili, yönetimi ve
kullanımına ilişkin uygulama esasları ilgili piyasa yönergelerinde belirlenir.

Garanti fonu katkı payı tamamlama çağrısı
MADDE 31 – (1) Bu Yönetmelik ve ilgili diğer düzenlemeler çerçevesinde MKT üye-

lerinin garanti fonu katkı payı yükümlülüklerinin artması ve/veya garanti fonundaki/fonların-
daki varlıkların değerlerinin değişmesi sonucunda veya diğer nedenlerle garanti fonu katkı pa-
yının Takasbank tarafından ilgili piyasa yönergelerinde belirlenen çerçevede hesaplanan sevi-
yenin/seviyelerin altına düşmesi durumunda, Takasbank tarafından garanti fonu katkı payı ta-
mamlama çağrısı yapılır.

(2) İlgili çağrılar, esasları piyasa yönergeleriyle belirlenen elektronik bir sistem aracılığı
ile yapılır. Takasbank’ın garanti fonu katkı payı tamamlama çağrısını elektronik bir sistem ara-
cılığıyla göndermesi durumunda, MKT üyesinin başkaca bir ihbar ve bildirime gerek kalmak-
sızın çağrıyı aldığı kabul edilir. MKT üyesinin sorumluluğu, Takasbank tarafından yapılan ga-
ranti fonu katkı payı tamamlama çağrısının üyeye ulaştığı anda başlar.

Garanti fonundaki/fonlarındaki katkı paylarının değerlendirilmesi
MADDE 32 – (1) Takasbank, MKT üyeleri tarafından tesis edilen nakit Türk Lirası

garanti fonu katkı paylarının zorunlu karşılık olarak tesis edilecek kısmı düşüldükten sonra ka-
lan tutarı, mümkün olan en iyi koşullarla nemalandırır. Nemalandırma sonrasında elde edilen
brüt nema tutarlarından, vergi ve diğer yasal yükümlülükler ile Takasbank komisyonu düşülür.
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(2) Garanti fonundaki/fonlarındaki katkı paylarının nemalandırılmasına ilişkin usul ve
esaslar ilgili piyasa yönergelerinde düzenlenir.

MKT üyeliğinin sona ermesi halinde garanti fonu/fonları katkı payının/paylarının
geri ödenme esasları

MADDE 33 – (1) MKT üyeliği 15 inci madde çerçevesinde sona eren kuruluşların ga-
ranti fonundaki/fonlarındaki sabit garanti fonu katkı payı dışındaki katkı payı/payları ve bunlara
ilişkin tüm getiri ve haklar; söz konusu kuruluşa, ilgili piyasalarda gerçekleştirmiş olduğu iş-
lemlerden doğan yükümlülükleri ve Yönetim Kurulu tarafından MKT üyeliğinin sona erdiril-
mesine karar verildiği tarihten MKT üyeliğinin sona erdirilmesine ilişkin işlemlerin tamam-
landığı tarihe kadar geçen sürede meydana gelebilecek temerrütlerden dolayı Takasbank’ın
karşı karşıya kalabileceği ödeme yükümlülükleri göz önünde bulundurularak,  ödenmesi gere-
ken vergi ve diğer yasal yükümlülükler indirilmek suretiyle iade edilir.

(2) MKT üyeliği sona erdirilen kuruluşun sabit garanti fonu katkı payı/payları, Yönetim
Kurulu tarafından MKT üyeliğinin sona erdirilmesine karar verildiği tarihten itibaren piyasa-
daki tüm açık pozisyonların vadesi göz önünde bulundurularak Yönetim Kurulu tarafından be-
lirlenecek süre sonunda iade edilir.

(3) MKT üyeliği sona erdirilen kuruluşun garanti fonu katkı payının/paylarının aynen
iadesi esastır. Aynen iadenin mümkün olmaması halinde iade mislen yapılır. Aynen veya mislen
iade olunamayan katkı payları eşdeğerleri üzerinden iade olunur. Eşdeğer iadede katkı payla-
rının Takasbank tarafından nakde tahvil edildiği tarihteki fiyatlar kullanılır.

(4) MKT üyeliği sona erdirilen kuruluşun garanti fonu katkı payı/payları içerisinde
nakit bulunması halinde, nakdin iadesinde nemalandırılan tutardan ödenmesi gereken vergi ve
diğer yasal yükümlülükler indirilerek Kanun ve Kurul düzenlemeleri çerçevesinde iade işlemi
gerçekleştirilir.

BEŞİNCİ BÖLÜM
Temerrüt Esasları

Genel esaslar
MADDE 34 – (1) Takasbank’ın MKT olarak mali sorumluluğu, taraflardan her biri için

karşı tarafın yerini alarak piyasa veya sermaye piyasası araçlarında gerçekleştirilen işlemlere
garanti vermesinden kaynaklanan tutar kadardır.

(2) Bu Yönetmelik ve ilgili piyasa yönerge ve prosedürlerinde ifade bulan temerrüt,
Takasbank’ın MKT hizmeti verdiği piyasa veya sermaye piyasası araçlarında MKT üyelerinin
Takasbank’a karşı olan yükümlülüklerini bu Yönetmelikte ve ilgili piyasa yönergelerinde be-
lirlenen sürelerde ve tam olarak yerine getirmemesini ifade eder.

(3) Sunulan MKT hizmeti, Takasbank nezdinde bu hizmet kapsamında açılan hesapları
ve bu hesaplar üzerinden gerçekleştirilen işlemleri kapsar ve söz konusu işlemlerin takasının
tamamlanması ile son bulur.

(4) Takasbank’ın mali sorumluluğuna ilişkin olarak 36 ncı madde hükümleri saklıdır.
(5) Bu Yönetmelik veya ilgili piyasa yönergelerinde düzenlenmeyen hususlara ilişkin

olarak Merkezi Takas Yönetmeliğinin takas ve temerrüt esaslarını düzenleyen üçüncü ve dör-
düncü bölümlerinde yer alan hükümler, MKT hizmeti verilen piyasa veya sermaye piyasası
araçlarına da uygulanır.

MKT üyelerinin temerrüdü
MADDE 35 – (1) Bir MKT üyesi; her bir piyasa veya sermaye piyasası aracı için be-

lirlenmiş olan teminat ve garanti fonu tamamlama, teslim veya ödeme yükümlülükleri ile yap-
tığı işlemlere ilişkin teslim veya ödeme yükümlülüklerini zamanında tam olarak yerine getir-
mediği takdirde, herhangi bir bildirime gerek kalmaksızın temerrüde düşmüş sayılır.
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(2) Temerrüt hali ortadan kalkıncaya kadar mütemerrit MKT üyesinin, takas hizmeti
verilen ilgili piyasa veya sermaye piyasası araçları bazında veya tüm piyasalar için, Takasbank
nezdindeki kendisine bağlı hesaplardan teminat çekmesi kısıtlanabilir.

(3) Mütemerrit MKT üyesine, Takasbank tarafından, temerrüt nedeniyle ortaya çıkan
yükümlülüklerini yerine getirebilmesi amacıyla piyasa yönergelerinde belirlenen bir süre verilir.
Bu sürenin sonunda, yükümlülükler yerine getirilmemişse, Takasbank, temerrüt konusu yü-
kümlülüklerin yerine getirilmesi amacıyla ilgili MKT üyesinin kendi nezdinde bulunan hesap-
ları üzerindeki doğrudan tasarruf yetkisinin başkaca bir işleme gerek kalmaksızın askıya alın-
ması dâhil, pozisyonların re’sen kapatılması ve her türlü alım satım, devir ve diğer işlemleri
yapmaya yetkilidir.

(4) Mütemerrit MKT üyesi, ilgili piyasa yönergelerinde belirlenen esaslar çerçevesinde
temerrüt faizi ödemekle yükümlüdür. Takasbank, borcun kısmen veya tamamen ifa edilmeme-
sinden dolayı temerrüt faizini aşan bir zarara uğramışsa, bu zarar ilgili MKT üyesi tarafından
tazmin edilir.

(5) Takasbank kendi nezdindeki, mütemerrit MKT üyesine ait varlıklar ile diğer hak
ve alacaklar üzerinde takas, mahsup ve hapis hakkına sahiptir.

(6) Satıcı konumundaki MKT üyesinin teslim yükümlülüğünde temerrüde düşmesi du-
rumunda, Takasbank’ın alıcı MKT üyesine ilgili kıymeti teslim etmesi esastır. Teslim yüküm-
lülüğünün yerine getirilmesinin mümkün olamaması halinde ise ilgili piyasa yönergesinde be-
lirlenen usul ve esaslar çerçevesinde hesaplanan nakit karşılığı ilgili MKT üyesine ödenir.

(7) Yükümlülüklerini yerine getirdiği halde alacağını takas günü alamayan MKT üye-
sine ayrıca temerrüt faizi ödenir.

(8) Her bir piyasa veya sermaye piyasası aracı bazında, MKT üyelerinin temerrüdüne
ilişkin diğer usul ve esaslar ilgili piyasa yönergelerinde belirlenir.

Temerrüt yönetimi
MADDE 36 – (1) MKT üyelerinin temerrüdü halinde başvurulacak teminatların, garanti

fonu katkı paylarının ve Takasbank kaynaklarının kullanımında aşağıda belirtilen öncelik sı-
rasına uygun hareket edilir:

a) Temerrüde düşen MKT üyesinin kendisine ait hesaplarda veya kendisine bağlı temi-
nat açığı oluşan müşteri hesaplarında bulunan teminatlar,

b) Temerrüde düşen MKT üyesinin yatırılmış garanti fonu katkı payı,
c) Eğer varsa sigorta poliçelerinden yapılacak tazminler,
ç) Takasbank tarafından karşılanmış riskler için 39 uncu madde kapsamında tahsis edi-

len sermaye,
d) Diğer MKT üyelerinin yatırılmış garanti fonu katkı payları,
e) MKT üyelerinden talep edilebilecek ilave garanti fonu katkı payları,
f) Takasbank’ın kalan sermayesinden yapılan taahhüt.
(2) Bu maddenin birinci fıkrasında belirlenen sıralama, temerrüt nedeniyle ortaya çı-

kabilecek kayıpların karşılanmasında başvurulabilecek varlıkların kullanımına yöneliktir. Te-
merrüt halinde Takasbank, likidite yönetimine ilişkin öncelikleri ve bu maddenin altıncı fıkra-
sındaki sınırlamalar dâhilinde, yukarıda sayılan kaynakların yanı sıra yabancı kaynakları ve
borçlanma imkânlarını da devreye sokarak takasın tamamlanmasını veya borcun tasfiyesini
sağlar. Takasbank tarafından takas yükümlülüklerinin yerine getirilmesinde, teminatların nakde
çevrilmesinden kaynaklanan bir gecikme olması halinde hak sahibine temerrüt faizi ödenir.
Hak sahibinin talep veya kabulü halinde takas yükümlülüklerinin, teminatların piyasa fiyatla-
rından devri suretiyle kapatılması da mümkündür.
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(3) Takasbank tarafından piyasalar veya sermaye piyasası araçları için ayrı garanti fon-
ları kurulması halinde, birinci fıkrada yapılan önceliklendirme her bir garanti fonu için ayrı
ayrı uygulanır. Bu halde bu maddenin birinci fıkrasının (ç) ve (f) bentleri çerçevesinde Takas-
bank sermayesinden tahsis ve taahhüt edilen sermaye, garanti fonlarının büyüklükleri nispe-
tinde Yönetim Kurulu tarafından alınan karar çerçevesinde paylaştırılır.

(4) Herhangi bir piyasada temerrüde düşen MKT üyesinin, diğer piyasalar için kurulan
garanti fonlarındaki katkı payları, ilgili piyasalarda riskinin bulunmaması veya tüm pozisyon-
larının tasfiye edilmiş olması kaydıyla bu maddenin birinci fıkrasının (d) bendinden sonra gel-
mek üzere temerrüde düştüğü piyasadaki yükümlülükleri için kullanılabilir. Mütemerrit MKT
üyesinin teminatları ve garanti fonu katkı payları dışında Takasbank nezdinde mevcut diğer
varlıkları da serbest olmaları kaydıyla takasın tamamlanması veya borç tasfiyesinde kullanıla-
bilir.

(5) Mütemerrit MKT üyesine ait teminat ve garanti fonu katkı paylarından varsa henüz
kullanılmamış bölümler ile söz konusu üyenin takibinden sağlanacak kaynaklar öncelikle, eğer
varsa MKT üyesinin yükümlülüklerinin tasfiyesi için temin edilen borçların kapatılmasında
kullanılır.  Borçların tasfiyesi sonrasında MKT üyesinin takibinden sağlanacak kaynaklardan
kalan bir kısım var ise, bu kaynaklar ilk önce temerrüde düşmemiş olan MKT üyelerinden daha
önce alınan ilave garanti fonu katkı paylarının, sonra da temerrüde düşmemiş olan MKT üye-
lerinin yatırılmış garanti fonu katkı paylarının iadesinde kullanılır. İade oransal olarak yapılır.
Takasbank sermayesinden karşılanan bölüm de dâhil olmak üzere temerrütten kaynaklanan
tüm asli ve fer’i yükümlülükler tasfiye olmadan, Takasbank tarafından mütemerride herhangi
bir ödeme veya iade yapılamaz.

(6) Takasbank’ın kalan sermayesinden bu maddenin birinci fıkrasının (f) bendi çerçe-
vesinde yapılacak taahhüt miktarı, 1/11/2006 tarihli ve 26333 sayılı Resmî Gazete’de yayım-
lanan Bankaların Özkaynaklarına İlişkin Yönetmelik uyarınca hesaplanan özkaynak tutarından
bu maddenin birinci fıkrasının (ç) bendine göre karşılanmış riskler için tahsis edilmiş serma-
yenin düşülmesi suretiyle bulunacak miktar ile BDDK mevzuatına göre belirlenen sermaye
arasındaki fark kadardır. Ortaklar veya diğer kişi ve kurumlarca Takasbank’ın muhtemel ser-
maye artırımında kullanılmak üzere peşin olarak yapılacak ödemeler ile cayılamaz nitelikteki
sermaye ve sermaye benzeri kaynak taahhütleri bu farka ilave edilir.

(7) Takasbank; bu maddenin birinci fıkrasının (ç) ve (f) bentleri çerçevesinde bir sonraki
dönem için tahsis ve taahhüt edeceği sermaye miktarlarını, bu maddenin altıncı fıkrası çerçe-
vesinde sağlanabilecek ilave özkaynak hariç olmak üzere, yılda bir kez en geç içinde bulunulan
yılın dördüncü ayının ilk işgünü günceller ve internet sitesinde duyurur.

Pozisyonların kapatılması, devri ve sonlandırılması
MADDE 37 – (1) Takasbank, temerrüt durumunda, mütemerrit MKT üyesine, kendi-

sine ait pozisyonların kapatılması yönünde talimat verir. İlgili MKT üyesinin kendi pozisyon-
larını kapatmaması ile faaliyetlerinin kısıtlanmış veya MKT üyeliğinin sona erdirilmesine karar
verilmiş olması hallerinde Takasbank bu pozisyonları re’sen kapatmaya yetkilidir.

(2) Takasbank, mütemerrit MKT üyesine ait pozisyonların devri amacıyla ihale düzen-
leyebilir.

(3) Takasbank, kalan sermayesinin BDDK mevzuatına göre belirlenen sermaye tutarının
altına inmesine yol açabilecek zararların ortaya çıkması ve/veya piyasa derinlik ve likiditesinin
kaybolmasına bağlı olarak karşı pozisyon almaya istekli taraf bulunamaması durumunda po-
zisyonların temerrüde düşmemiş MKT üyelerine zorunlu devrine veya pozisyonların sonlan-
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dırılmasına veya sonlandırılmasını piyasa yöneticisinden talep etmeye yetkilidir. Pozisyonların
kapatılmasının nakdi uzlaşı yoluyla yapılması esastır. Pozisyonların nakdi uzlaşı yoluyla ka-
patılmasında 36 ncı madde çerçevesinde Takasbank tarafından üstlenilebilecek zarar dikkate
alınarak belirlenen fiyatlar kullanılabilir.

(4) Takasbank, temerrüde düşen MKT üyesinin pozisyonlarından kaynaklanan yüküm-
lülüklerini ihale, sonlandırma ve devretme gibi yöntemlerle tasfiye edene kadar geçecek süre
boyunca koruma amaçlı işlemler yapabilir.

(5) MKT üyesinin pozisyonlarının kapatılması, devri ve sonlandırılmasında izlenecek
usul ve esaslar piyasa ve sermaye piyasası araçları itibariyle ilgili piyasa yönergelerinde belir-
lenir.

ALTINCI BÖLÜM
Takasbank’ın Diğer Görev, Yetki ve Sorumlulukları

Diğer MKT kuruluşları ile bağlantılı çalışma
MADDE 38 – (1) Takasbank, Kurulun uygun görmesi halinde, yurtiçi veya yurtdışında

yerleşik MKT kuruluşları ile bağlantılı çalışabilir. Bağlantılı çalışma, Takasbank’ın bir veya
daha fazla MKT kuruluşu ile özel şartlar altında riskler ile orantılı olarak teminat ve tanımla-
nacak ilave kaynakların karşılıklı olarak değiştirilmesini içeren karşılıklı bağlantı veya Takas-
bank’ın diğer bir MKT’nin üyesi yahut diğer bir MKT’nin Takasbank’ın üyesi olarak faaliyet
göstermesini içeren katılımcı bağlantı şeklinde gerçekleştirilebilir. Katılımcı bağlantı yoluyla
Takasbank’a üye olan MKT kuruluşları için bu Yönetmelik’te belirtilen üyelik koşullarından
bir kısmı aranmayabilir.

(2) Diğer MKT kuruluşları ile bağlantılı çalışmaya ilişkin usul ve esaslar Kurul tara-
fından düzenlenir.

Karşılanmış risklere tahsis edilecek sermaye
MADDE 39 – (1) Takasbank karşılanmış riskler hariç olmak üzere, yasal sermaye yü-

kümlülüğüne tabi riskler için bankacılık mevzuatı çerçevesinde hesaplanan asgari sermaye tu-
tarına iş riski ve yeniden yapılanma maliyetleri karşılığı olarak MKT hizmetlerine ilişkin geç-
miş bir yıllık operasyonel giderlerinin %75’inin ilavesiyle bulunacak meblağın %25’ini karşı-
lanmış risklere tahsis eder. Bu karşılığın likiditesi yüksek varlıklarda değerlendirilmesi esastır.

Stres testleri
MADDE 40 – (1) Takasbank; teminatları, garanti fonu katkı paylarını ve sermaye ye-

terliliği yükümlülüğünü stres testleri aracılığıyla teyit eder, iç sistem birimleri aracılığıyla üçer
aylık dönemler itibariyle Yönetim Kurulu’na raporlar ve ayrıca Kurula bildirir.

Risk komitesi
MADDE 41 – (1) Takasbank tarafından üstlenilen MKT risklerinin değerlendirilmesi

amacıyla oluşumu ve faaliyetleri Yönetim Kurulu tarafından belirlenecek bir Risk Komitesi
kurulabilir. Organize piyasalar dışında gerçekleştirilen türev araç işlemlerinde MKT hizmeti
verilebilmesi için Risk Komitesinin kurulmuş olması zorunludur.

Likidite riski yönetimi
MADDE 42 – (1) Takasbank, likidite riski yönetiminde bankacılık mevzuatı ile öngö-

rülen yükümlülüklerinin yanı sıra; MKT olmasından kaynaklanan likidite ihtiyaçlarını düzenli
olarak analiz ve takip etmek ve gerekli tedbirleri almakla yükümlüdür.

(2) Likidite riski yönetiminde, yeterli likit varlık tutulması, teminatların düşük maliyetle
ve kısa sürede nakde tahvil kabiliyeti, ticari banka ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası li-
kiditesine erişim sağlanması gibi hususlar da dikkate alınır.
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Kredi ve konsantrasyon riski yönetimi
MADDE 43 – (1) Takasbank, kredi ve konsantrasyon risklerinin yönetiminde banka-

cılık mevzuatı ile öngörülen yükümlülüklerinin yanı sıra, karşı taraflardan kaynaklanabilecek
kredi risklerini sınırlamak üzere uygun limitler tesis etmek, teminatların tesisinde çeşitliliği
sağlamak üzere konsantrasyon limitleri belirlemekle yükümlüdür.

(2) Konsantrasyon limitleri; hem teminat konusu finansal araçları ihraç edenler veya
garanti verenler itibariyle hem de teminat kabul edilebilecek araçlar itibarıyla belirlenir. Karşı
taraflar için belirlenen risk limitleri; hem karşı taraflardan kaynaklanacak toplam riski hem de
aynı karşı taraf ile farklı piyasalarda yapılan işlemleri sınırlayacak kapsamda olmalıdır.

(3) Takasbank, belirlenen limitleri periyodik olarak izlemek, MKT üyelerinin kredi de-
ğerliliğini tespit ve takibe yönelik derecelendirme sistemleri kurmak ve yönetmekle görevli ve
yetkilidir.

Değerleme katsayıları
MADDE 44 – (1) Takasbank tarafından teminat ve garanti fonu katkı payı olarak alınan

varlıklara uygulanacak değerleme katsayıları, ilgili varlığın Takasbank tarafından değerlendi-
rilen kredi riski, vadesi, olağanüstü piyasa koşullarındaki volatilitesi, likiditesi ve varsa kur
riski dikkate alınarak belirlenir.

Model güvenliği ve geriye yönelik testler
MADDE 45 – (1) Takasbank, MKT olarak faaliyette bulunması nedeniyle karşı karşıya

kalacağı risklerin yönetiminde kullandığı risk modellerinin geçerliliğini ve güvenilirliğini dü-
zenli aralıklarla yapacağı geriye yönelik testlerle sınamak zorundadır.

İç sistemler ve bilgi teknolojileri altyapısı
MADDE 46 – (1) Takasbank’ın, MKT hizmeti kapsamında faaliyetlerini düzenli bir

şekilde sürdürmesini sağlayabilecek düzeyde bilgi işlem altyapısı ile iç kontrol, risk yönetimi
ve iç denetim sistemlerini kurması ve idame ettirmesi zorunludur.

(2) Takasbank, iç denetim birimleri aracılığıyla risk yönetim ve bilgi işlem altyapılarının
güvenilirliğini ve yeterliliğini asgari altı aylık dönemler itibarıyla kontrol etmek ve sonuçlarını
Kurula bildirmekle yükümlüdür. Kurulun, bu kontrolün daha sıklıkla yapılmasına karar verme
ve bu maddede yer alan hususlara ilişkin bağımsız denetim yapılmasını isteme hakkı saklıdır.

Takas risklerinin sigortalanması
MADDE 47 – (1) Takasbank tarafından gerekli görülmesi ve Kurulca uygun görüş ve-

rilmesi halinde Takasbank; MKT hizmeti nedeniyle üstlendiği risklerinin sigortalanması ve
ödenecek primin MKT üyeleri tarafından paylaşımına ilişkin esasları ilgili piyasa prosedürle-
rinde belirlemeye yetkilidir.

Olağanüstü durumlarda alınacak tedbirler
MADDE 48 – (1) Takasbank; piyasaların işlerliği ve güvenilirliğinin olumsuz etkile-

neceğini öngördüğü olağanüstü durumların varlığı halinde, MKT hizmeti verilen piyasalara
veya sermaye piyasası araçlarına ilişkin olarak alınacak önlemleri belirlemeye ve bu önlemleri
uygulamaya yetkilidir. Takasbank söz konusu önlemleri ve uygulamaları Kurula, ilgili piyasa
yöneticilerine ve diğer yetkili mercilere bildirmekle görevlidir.

(2) MKT hizmetinin verildiği piyasa veya sermaye piyasası araçlarında Takasbank; bu
maddenin birinci fıkrasına dayanarak olağanüstü durumun niteliğine göre bunlarla sınırlı ol-
maksızın aşağıdaki tedbirlerden bir veya birkaçını birlikte alabilir:

a) İşlem ve pozisyon limitlerini değiştirmek,
b) Risk hesaplama yöntem ve parametrelerini değiştirmek,
c) İlave teminat talep etmek,
ç) Teslim, takas ve opsiyon kullanım süresi ile şartlarını değiştirmek,
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d) Piyasa yöneticilerinden MKT üyeleri bazında veya genel olarak emir kabulünün kı-
sıtlanmasını talep etmek,

e) Değişim teminatlarında yapılacak dağıtımları durdurmak veya kesintiye gitmek,
f) Teminat çekilmesini belirli süreler ve miktarlar ile geçici olarak sınırlamak,
g) İlgili teminatlar dâhil olmak üzere pozisyonların başka bir MKT üyesine aktarımını

talep etmek,
ğ) Pozisyonların kapatılmasını istemek.
(3) Bu maddenin ikinci fıkrasının (a) ve (ç) bentlerinde yer alan tedbirlerin amacı pi-

yasalarda olağanüstü bir durumun ortaya çıkması halinde MKT hizmeti verilen piyasa veya
sermaye piyasası araçlarındaki işlemlerin güvenliği ve sürekliliğinin sağlanmasına yönelik
olup, Kanunun 101 inci maddesinde ifade edilen bilgi suistimali ve piyasa dolandırıcılığı in-
celemelerinde uygulanacak tedbirlere ilişkin hükümler saklıdır.

(4) Bu madde uyarınca Takasbank tarafından MKT üyelerinden yapılması talep edilen
işlemlerin belirlenen süre içerisinde yapılmaması durumunda, ikinci fıkranın (g) ve (ğ) bent-
lerinde yer verilen işlemler başka bir bildirime gerek olmaksızın Takasbank tarafından re’sen
yerine getirilir. 36 ncı madde hükümleri saklıdır.

MKT hizmetine ilişkin faaliyetlerin durdurulması
MADDE 49 – (1) Takasbank’ın MKT hizmetine ilişkin faaliyetleri, bu Yönetmeliğe

ve ilgili diğer düzenlemelere aykırı hareket edilmesi durumunda fiilin önem ve mahiyeti dikkate
alınarak Kurul tarafından kısmen veya tamamen geçici veya sürekli olarak durdurabilir.

YEDİNCİ BÖLÜM
Ücretler ve Diğer Hükümler

Ücretler
MADDE 50 – (1) Bu Yönetmelik kapsamında MKT hizmeti verilen piyasa veya ser-

maye piyasası araçlarına ilişkin sunulan hizmetler için Takasbank tarafından alınacak ücretler
ile bunların tahsil zaman ve şekilleri Yönetim Kurulunun önerisi ve Kurulun onayı ile yürürlüğe
girer.

(2) Kurulun onayına sunulan ücret ve komisyonlara ilişkin Yönetim Kurulu kararı Kurul
tarafından otuz gün içerisinde olumsuz görüş bildirilmediği takdirde yürürlüğe girer. Takasbank
tarafından başvuruda sunulan bilgi ve belgelerin eksik olması veya ek bilgi, belge ve çalışmaya
ihtiyaç duyulması hâlinde, Takasbank bilgilendirilerek eksikliklerin Kurulca belirlenecek süre
içerisinde giderilmesi istenir. Bu takdirde, otuz günlük süre söz konusu eksik veya ek bilgi,
belge ve çalışmaların Kurula sunulduğu tarihten itibaren işlemeye başlar.

Disiplin hükümleri
MADDE 51 – (1) Bu Yönetmelikte belirlenen yükümlülüklere uymayan MKT üyeleri

hakkında Merkezi Takas Yönetmeliğinin yedinci bölümünde yer alan disiplin hükümleri uy-
gulanır.

Muafiyet ve istisnalar
MADDE 52 – (1) Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası; Takasbank’ın MKT olarak

faaliyet gösterdiği piyasa veya sermaye piyasası araçlarında talebi halinde doğal MKT üyesi
olup, bu Yönetmelik ile ilgili piyasa yönergelerinde ve prosedürlerde yer alan hükümlere tabi
değildir.

Yürürlük
MADDE 53 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 54 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Takasbank Yönetim Kurulu yürütür.
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Abant İzzet Baysal Üniversitesinden:

ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM

VE SINAV YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 27/8/2011 tarihli ve 28038 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Abant

İzzet Baysal Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 4 üncü mad-

desinin birinci fıkrasına aşağıdaki bent eklenmiştir.

“o) Ders Kurulu Başkanı: Dönem Koordinatörü tarafından o ders kurulunda görev alan

öğretim üyeleri arasından belirlenen öğretim üyesini,”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 7 nci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(4) Dönem koordinatörü ders kurulu başkanını belirler.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 24 üncü maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(2) 60 ve altında ders kurulu sınavı notu olmamak koşuluyla ders kurulları sınavlarının

not ortalaması 80 ve üzerinde olan öğrenciler dönem sonu genel sınavından muaf tutulurlar.

Bu öğrenciler istemeleri halinde dönem sonu genel sınavına girebilirler. Sınava girmeleri ha-

linde bu öğrenciler için de 30 uncu ve 31 inci maddelerinin hükümleri uygulanır.”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 30 uncu maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki bent

eklenmiştir.

“c) Dönem sonu sınavından muaf olan ve dönem sonu sınavına girmeyen öğrencilerin

dönem notu, ders kurullarının notlarının ortalamasıdır.”

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 34 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 34 – (1) Fakültenin olanakları ve ihtiyaçları dikkate alınarak, Yükseköğretim

Kurulunun ilkeleri doğrultusunda Fakülte Kurulu kararı ve Senato onayı ile staj program ve

uygulamalarında değişiklik yapabilir, eğitim öğretim dönemi içinde ek staj açılabilir.”

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 38 inci maddesinin birinci fıkrasının (g) bendi aşağı-

daki şekilde değiştirilmiştir.

“g) İntörnlük döneminde devam zorunludur. Eğitim süresinin %10’unu aşmayan de-

vamsızlıklarda eksik süre telafi ettirilir. Devamsızlık süresi %10’u aşan öğrenci o stajı tekrar

eder.”

MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 38 inci maddesinin birinci fıkrasının (h) bendinde ge-

çen “yapabilir” ibaresi, “yapabilirler” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 8 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 9 – Bu Yönetmelik hükümlerini Abant İzzet Baysal Üniversitesi Rektörü

yürütür.

14 Ağustos 2013 – Sayı : 28735                             RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 25

Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 25



İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesinden:

İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ AVRUPA BİRLİĞİ UYGULAMA VE

ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Avrupa Bir-

liği Uygulama ve Araştırma Merkezinin (ÇABMER) amaçlarına, faaliyetlerine, yönetim or-

ganlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin esas ve usulleri düzen-

lemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Avrupa Birliği Uy-

gulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyetlerine, organlarına, bu organların görev-

lerine ve çalışma şekline ilişkin hüküm ve esasları kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Ka-

nununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü

maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar ve kısaltmalar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) AB: Avrupa Birliğini,

b) Fakülte veya fakülteler: İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesine bağlı fakülteleri,

c) Merkez (ÇABMER): İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Avrupa Birliği Uygulama ve

Araştırma Merkezini,

ç) Merkez müdürü: Merkezin Müdürünü,

d) Rektör: İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Rektörünü,

e) Üniversite: İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesini,

f) Yüksekokul: İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesine bağlı yüksekokulları ve meslek

yüksekokullarını,

g) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,

ifade eder.
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İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amacı ve Faaliyetleri

Merkezin amacı

MADDE 5 – (1) Merkezin amaçları şunlardır:

a) Avrupa çalışmaları alanında Avrupa bütünleşme süreci çalışmalarına katkıda bulun-

mak.

b) AB politikaları, Türkiye-AB ilişkileri ve ilgili konularda kendi başına ya da Üniver-

sitenin ilgili bölüm ve birimleriyle, diğer yerli ve/veya yabancı üniversite ve kuruluşlarla iş-

birliği içerisinde disiplinlerarası bir yaklaşımla ulusal ve uluslararası düzeyde araştırmalar ve

uygulamalar yapmak.

c) Türkiye'nin AB’ye uyum ve bütünleşme çalışmalarına katkıda bulunmak.

Merkezin faaliyetleri

MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyetleri şunlardır:

a) Avrupa çalışmaları alanında merkezin amaçları kapsamına giren konularda araştırma,

inceleme, geliştirme ve uygulama yapmak ve konuyla ilgili kurum, kuruluş ve kişilerle etkin

iletişim kurarak bu alandaki çalışmaları desteklemek.

b) Merkezin amaçları kapsamına giren konularda faaliyette bulunan uluslararası, ulusal

veya yerel düzeyde kamu ve/veya özel kurum, kuruluş ve sivil toplum örgütleri ile Merkezin

amaçları doğrultusunda ilişki kurmak, işbirliğinde bulunmak ve ortak çalışmalar düzenlemek.

c) Ulusal veya uluslararası düzeyde uygulama ve araştırma projeleri hazırlamak, uy-

gulamak, projelere katılmak, araştırma ve proje sonuçlarını yayımlamak ve bu projelere katkı

sağlamak amacıyla yurtiçi ve yurtdışı kaynaklardan maddi destek sağlamak için çalışmalar

yapmak.

ç) Merkezin amaçlarına giren konularda uluslararası, ulusal ve yerel düzeylerde danış-

manlık hizmetleri vermek; kurslar, seminerler, konferanslar, kongreler, paneller, yaz okulları,

sempozyum, kolokyum ve benzeri faaliyetler düzenlemek ve/veya bu faaliyetlere katılmak.

d) Merkezin takdirinde olmak üzere Avrupa çalışmaları kapsamındaki konularda yurtiçi

ve yurtdışı kuruluşlarla işbirliği olanaklarını değerlendirerek kitap, dergi ve benzeri yayın faa-

liyetlerinde bulunmak.

e) Kamu ve özel sektör kuruluşları ile sivil toplum örgütlerine yönelik AB ve Türkiye-

AB ilişkilerine ilişkin olarak eğitim ve öğretim programları düzenlemek, öğrencilerin AB ile

ilgili konulara yönelmesini, tezler hazırlamasını özendirmek.
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f) Amaçlarına uygun çalışmalarda gerekli olduğu hallerde Üniversitenin fakülte, yük-

sekokul ve bölümleriyle, diğer kurumlar ve araştırma merkezleriyle işbirliği yapmak.

g) Merkezin ilgili olduğu alanlarda lisans ve lisansüstü düzeylerde gerçekleştirilecek

öğretim faaliyetlerine akademik katkı yapmak, teorik ve pratik bilgi ve deneyim birikiminin

yayılmasına katkıda bulunmak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Organları ve Görevleri

Merkezin organları

MADDE 7 – (1) Merkezin organları şunlardır:

a) Merkez Müdürü.

b) Merkez Yönetim Kurulu.

c) Danışma Kurulu.

Merkez müdürü

MADDE 8 – (1) Merkezin çalışma alanı kapsamındaki konularda araştırmalar ve ya-

yınlar yapmış olan ve tam gün çalışan öğretim üyeleri arasından, Rektör tarafından 3 yıllık

süre için görevlendirilir. Süresi biten Merkez Müdürü tekrar görevlendirilebilir. Merkez Mü-

dürü, kendisine yardımcı olmak üzere, Yönetim Kurulu üyelerinden birisini Müdür Yardımcısı

olarak seçebilir ve Rektörün bilgisine sunar. Merkez Müdürü, görevi başında olmadığı zaman

yardımcısı ya da Merkez Yönetim Kurulu üyelerinden birisi kendisine vekâlet eder. Merkez

Müdürünün, kesintisiz 6 aydan fazla bir süre görevi başında bulunamaması durumunda yeni

bir Merkez Müdürü görevlendirilir.

Merkez müdürünün görevleri

MADDE 9 – (1) Merkez Müdürünün görevleri şunlardır:

a) Merkezi temsil etmek ve çalışmalarının düzenli olarak yürütülmesini sağlamak.

b) Merkez Yönetim Kurulunu toplantıya çağırmak, gündemi belirlemek ve toplantıya

başkanlık etmek.

c) Merkez Yönetim Kurulunun aldığı kararları bu Yönetmelik çerçevesinde uygula-

mak.

ç) Merkezin idari işlerini yürütmek, Yönetim Kurulu üyeleri arasında görev dağılımını

belirlemek ve gerekli eşgüdüm ve denetimi sağlamak, yazışmaları yapmak.

d) Yönetim  Kurulunun hazırladığı yıllık faaliyet raporunu Rektörlüğe sunmak.

Merkez yönetim kurulu

MADDE 10 – (1) Merkez Yönetim Kurulu, Müdür dahil 5 kişiden oluşur. Diğer üyeler,

Merkezin faaliyet alanlarında çalışmalar yapmış, Müdürün önereceği Üniversite öğretim ele-

manları arasından Rektör tarafından 3 yıllık süre için görevlendirilir; süreleri dolan üyeler
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yeniden seçilebilir. Süresi bitmeden ayrılanların veya 6 aydan fazla Üniversite dışında görev-

lendirilenlerin yerine, süreyi doldurmak üzere yenileri seçilir. Yönetim Kurulu olağan olarak

ayda en az bir kez, gerekli olduğunda da Müdürün çağrısı üzerine ve çoğunluk sağlanarak top-

lanır. Kararlar, kurula katılanların salt çoğunluğu ile alınır.

Merkez yönetim kurulunun görevleri

MADDE 11 – (1) Bu Yönetmelikte belirtilen amaçlar doğrultusunda, Merkez Yönetim

Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin çalışma programını hazırlamak ve yürütmek.

b) Merkezin yıllık faaliyet raporunu hazırlamak.

c) Gerekli görülmesi durumunda Merkez bünyesinde, konuların özelliklerine göre çe-

şitli çalışma grupları oluşturmak ve bu grupların çalışmalarına nezaret etmek.

ç) Danışma Kurulu üyelerinin seçimini yapmak.

d) Araştırma ve uygulama projelerini, eğitim ve diğer faaliyet önerilerini değerlendir-

mek, görevlendirilecek kişi, kuruluş ve Üniversite birimlerini belirlemek.

e) Üniversite dışı ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşlarla işbirliği esaslarını belir-

lemek, protokol taslaklarını hazırlamak ve Rektörlüğe sunmak.

f) Merkezin gelir ve giderlerine ilişkin esasları, ilgili mevzuatı dikkate alarak tespit

etmek.

g) Merkezin gelir ve gider bütçesini hazırlamak ve karara bağlamak.

ğ) Müdürün getireceği diğer konuları görüşerek karara bağlamak

Merkez danışma kurulu

MADDE 12 – (1) Danışma Kurulu, Merkezin faaliyet alanlarını kapsayan konularda

çalışan veya çalışmak isteyen İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi öğretim elemanları ile kamu,

özel sektör ve sivil toplum kuruluşlarınca önerilen kişiler arasından Yönetim Kurulunca seçi-

lecek üyelerden oluşur. Danışma kurulu üye sayısı, 10’dan az olmayacak şekilde Yönetim Ku-

rulunca belirlenir. Danışma kurulu üyelerinin görev süresi 3 yıldır. Süreleri bitmeden ayrılan

üyelerin yerine, kalan süreyi doldurmak üzere aynı yöntemle yenileri seçilir. Süresi biten üyeler

yeniden seçilebilir. Merkez Danışma Kurulu toplantılarına üç kez mazeretsiz katılmayan üyenin

üyeliği düşer.

Merkez danışma kurulunun görevleri

MADDE 13 – (1) Danışma Kurulu, Merkez Müdürünün çağrısı üzerine yılda en az bir

kere toplanır. Merkezle ilgili faaliyetleri değerlendirir, Merkezin amaçları doğrultusunda çeşitli

önerilerde bulunur ve ilgili kişi ve kuruluşlarla ilişkilerin geliştirilmesine yardımcı olur. Da-

nışma Kurulunun öneri kararları toplantıya katılanların salt çoğunluğu ile alınır.
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DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Personel ihtiyacı
MADDE 14 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı, 2547 sayılı

Kanunun 13 üncü maddesi uyarınca Rektör tarafından görevlendirilecek elemanlarca karşılanır.
Harcama yetkilisi
MADDE 15 – (1) Merkezin harcama yetkilisi Merkez Müdürüdür.
Ekipman ve demirbaşlar
MADDE 16 – (1) Merkez tarafından desteklenen araştırmalar kapsamında alınan her

türlü alet, ekipman ve demirbaşlar merkezin kullanımına tahsis edilir.
Hüküm bulunmayan haller
MADDE 17 – (1) Bu Yönetmelikte yer almayan hususlarda genel hükümlere göre işlem

yapılır.
Yürürlük
MADDE 18 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 19 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Rektörü

yürütür.
—— • ——
TEBLİĞLER

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından:
İŞKOLU TESPİT KARARI

Karar No. : 2013/41
İşyeri : Hakan Plastik Boru ve Profil Sanayi Ticaret A.Ş.

Organize Sanayi Bölgesi Gaziosmanpaşa Mah. İstiklal Cd. No: 11
Çerkezköy/TEKİRDAĞ (Merkez)

Tespiti İsteyen : Lastik-İş Sendikası
İnceleme : Hakan Plastik Boru ve Profil Sanayi Ticaret A.Ş.’de Bakanlığımız-

ca yapılan incelemede; söz konusu şirketin merkez işyerinde plastik inşaat malzemeleri ima-
latının yapıldığı, Şanlıurfa Gaziantep Karayolu 16. Km. 2. Organize San. Böl. 1. Cad. No: 3
ŞANLIURFA, Samsun Yolu Demirciler Sitesi 1. Cad. No: 156 Siteler/ANKARA, Yenigün
Mah. 1055 Sokak Yusuf Gökkaya Apartmanı 49/3 ANTALYA, Samsun Ordu Karayolu 12. Km.
Cumhuriyet Mah. Tekkeköy/SAMSUN, Mevlana Halit Mah. Hat Boyu Cad. No: 127 DİYAR-
BAKIR, Alemdağ Yenişile Cad. No: 39 Ümraniye/İSTANBUL ve Çakmaklı Mah. Hadımköy
Yolu 2. Km. No: 34 Büyükçekmece/İSTANBUL adreslerinde bulunan bölge müdürlüklerinde
ise büro, ticaret ve pazarlama işlerinin yürütüldüğü, bu nedenle yapılan işlerin İşkolları Yö-
netmeliği'nin 04 sıra numaralı “Petrol, kimya, plastik ve ilaç” işkolunda yer aldığı tespit edil-
miştir.

Karar: Hakan Plastik Boru ve Profil Sanayi Ticaret A.Ş. ve bağlı işyerlerinde yapılan
işlerin niteliği itibariyle İşkolları Yönetmeliği'nin 04 sıra numaralı “Petrol, kimya, plastik ve
ilaç” işkoluna girdiğine ve yapılan bu tespitin Resmî Gazete’de yayımlanmasına 6356 sayılı
Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanununun 5 inci maddesi gereğince karar verilmiştir.
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TEMMUZ GÜNSÜZLERİ CAYMAZ 
1200-1 ORTA SAYFA 

T.C. 

Resmî Gazete 
İlânlarla ilgili müracaatlar Başbakanlık Basımevi Döner Sermaye 

İşletmesi Müdürlüğüne yapılır. 

14 Ağustos 2013 

ÇARŞAMBA 
Sayı : 28735 

İLÂN BÖLÜMÜ 

YARGI İLÂNLARI 
Kilis 1. Asliye Ceza Hakimliğinden: 

Esas No   : 2013/328 

Karar No : 2013/439 
Kilis 1. Asliye Ceza Mahkemesince yukarıda esas ve karar numarası yazılı kamu davası 

dosyasında; sanık Mohamad ve Fathıe oğlu, 1982 D.lu, Suriye Devleti nüfusuna kayıtlı Mahmoud 
Mohamad Alaboud hakkında kaçakçılık suçu nedeniyle açılan kamu davasında, mahkememizin 
04.06.2013 tarih ve 2013/328 esas 2013/439 karar sayılı ilamı 6.000 TL ve 80 TL. Adli para cezası 

verildiği gerekçeli kararın Adalet Bakanlığının Uluslararası Hukuk ve Dış ilişkiler Genel 
Müdürlüğünün 10.09.2012 tarih ve 2009/34601/80277 sayılı yazılarında da belirtildiği üzere ve 

Suriye Devletindeki mevcut durum nedeniyle her türlü yardımlaşma taleplerine ara verildiğinden 
dolayı, tebliğ edilemediği anlaşılmış olmakla 7201 sayılı yasanın 28/1 maddesi gereğince kararın 

ilanen tebliğine karar verilmiştir. 
İlanın yayın tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ olunmuş sayılarak 1412 sayılı 

CMK.nun 310. Maddesi gereğince takip edilen 1 hafta içerisinde sanıklar tarafından 

mahkememize veya en yakın asliye ceza mahkemesine dilekçe ile veya zabıt katibine beyanda 
bulunularak temyiz edilmediği takdirde kesinleşmiş olunacağı tebliğ olunur. 5998 

—— • —— 
Kilis 2. Asliye Ceza Hakimliğinden: 

Esas No   : 2013/35 

Karar No : 2013/193 
Kilis 2. Asliye Ceza Mahkemesince yukarıda esas ve karar numarası yazılı kamu davası 

dosyasında; sanık Moustafa ve Fatma oğlu, 1985 D.lu, Suriye Devleti nüfusuna kayıtlı olan 
Mohamad Alalaı hakkında Ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma veya taşıma veya 

bulundurma, 6136 sayılı yasaya muhalefet suçu nedeniyle açılan kamu davasında, mahkememizin 
28.02.2013 tarih ve 2013/35 esas 2013/193 karar sayılı ilamı ile 10 ay hapis ve 500 TL. Adli para 
cezası ile 5 ay hapis cezası verildiği, 5271 sayılı CMK.nun 231 maddesinde belirtilen koşullar 

oluştuğundan, aynı maddenin 7. Fıkrası uyarınca sanık hakkındaki bu hükmün açıklanmasının 
geri bırakılmasına karar verildiği, gerekçeli kararın Adalet Bakanlığının Uluslararası Hukuk ve 

Dış ilişkiler Genel Müdürlüğünün 10.12.2012 tarih ve 2012/45383/106272 sayılı yazılarında da 
belirtildiği üzere ve Suriye Devletindeki mevcut durum nedeniyle her türlü yardımlaşma 
taleplerine ara verildiğinden dolayı, tebliğ edilemediği anlaşılmış olmakla 7201 sayılı yasanın 

28/1 maddesi gereğince kararın ilanen tebliğine karar verilmiştir. 

İlanın yayın tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ olunmuş sayılarak CMK.nın 268. 

Maddesi gereğince takip edilen 7 gün içerisinde sanıklar tarafından mahkememize veya en yakın 
asliye ceza mahkemesine dilekçe ile veya zabıt katibine beyanda bulunularak itiraz edilmediği 

takdirde kesinleşmiş olunacağı tebliğ olunur. 5920 
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ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI 

JEOTERMAL KAYNAK ALANI İHALE EDİLECEKTİR 

Çorum İl Özel İdaresi İl Encümeninden: 

İlimiz Alaca İlçesi Değirmenönü Köyü sınırları içerisinde, H33-b3 ve H33-b4 paftalarda 

1.261 hektar alanlı ve 009 ruhsat numaralı jeotermal kaynak arama ruhsat sahası, 5686 sayılı 

Jeotermal Kaynaklar ve Doğal Mineralli Sular Kanununun 4. maddesinin 2. bendinde belirtilen 

şartları taşıyanlar arasında 3 yıl süre ile arama ruhsatı verilmesi amacıyla, 2886 sayılı Devlet İhale 

Kanununun 45. maddesine göre Açık Teklif Usulü ile ihale edilecektir. 

İli : Çorum 

İlçesi : Alaca 

Mahalle/Köyü : Değirmenönü 

Yüzölçümü : 1.261 Hektar 

Mevkii : - 

İhale Bedeli : 230.000,00 TL. 

Geçici Teminat Miktarı %3 : 6.900,00 TL. 

İhale Tarihi : 27/08/2013 

İhale Saati : 10:30 

İhale Yeri : Çorum İl Özel İdaresi İl Genel Meclis Binası Encümen 

Toplantı Salonunda (Gazi Caddesi No: 68/ÇORUM) 

Verilecek Jeotermal Kaynak Arama Ruhsatı Süresi : 3 (Üç) yıl 

Jeotermal Kaynak ihalesine ait doküman Çorum İl Özel İdaresi Çevre Koruma ve Kontrol 

Müdürlüğünden 100,00TL bedel karşılığında satın alınacaktır. 

İhale Edilecek Jeotermal Kaynak Alanın Koordinatları 

 

 1. NOKTA 2. NOKTA 3. NOKTA 4. NOKTA 

Sağa (Y) 659000 662500 662500 656300 

Yukarı (X) 4460000 4460000 4457400 4457400 

 

İhaleye Katılmak İsteyen Taliplilerden İstenen Belgeler; 

A - Gerçek Kişiler için; 

Müracaat dilekçesi 

a) Tebligata esas kanuni ikametgah belgesi. 

b) T.C. Kimlik Numaralı Nüfus Hüviyet Cüzdanı fotokopisi 

c) Bağlı Olduğu Vergi Dairesi İli ve Numarası 

d) Teminatın yatırıldığına dair makbuz veya teminat mektubu veya 2886 sayılı Kanunda 

teminat olarak kabul edilen değerlerden birini; 

e) Vekaleten iştirak edenlerde istekli adına teklifte bulunacak kişinin Noterden imza 

sirküsü ibraz etmesi; 

f) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirkülerinin 

noter tasdikli aslı 

g) Şartnamenin kabul edildiğine dair imzalı şartname örneği 

B - Şirket adına ihaleye iştirak edecekler ise; 

Müracaat dilekçesi 

a) Tüzel Kişi olması halinde, şirketin kuruluş statüsünü, son yönetimini gösteren ve 5686 

sayılı Jeotermal Kaynaklar ve Doğal Mineralli Sular Kanunu, 4/2 maddesine haiz olduğunu 

gösterir Ticaret Sicil Gazetesi aslı veya noter onaylı suretini; 
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b) Bağlı Olduğu Vergi Dairesi İli ve Numarası 

c) Teminatın yatırıldığına dair makbuz veya teminat mektubu veya 2886 sayılı Kanunda 

teminat olarak kabul edilen değerlerden birini; 

d) Yönetimin noter tasdikli onaylı imza sirkülerinin aslı 

e) Vekaleten iştirak ediyorsa noter tasdikli vekaletnamenin aslı 

f) Tüzel kişi adına ihaleye katılacaklardan tüzel kişiliği temsilen yetkili olduğuna dair 

yetki belgesini ihale komisyonuna ibraz ve teslim etmek mecburiyetindedir. 

g) Şartnamenin kabul edildiğine dair imzalı şartname örneği  

Talipliler istenilen belgeleri 27/08/2013 Salı günü Saat 10:30’da dosya halinde ihale 

komisyonuna teslim etmek üzere hazır bulunmaları gerekmektedir istenilen belgeleri eksik olanlar 

ihaleye katılamazlar. 

Komisyon gerekçesini belirtmek suretiyle ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. 

İlan olunur. 

 

İŞİN ADI HEKTAR 

MUHAMMEN 

BEDELİ (TL) 

GEÇİCİ 

TEMİNATI 

(TL) 

İHALE 

TARİHİ 

İHALE 

SAATİ 

Çorum Alaca İlçesi 

Değirmenönü Köyü 

sınırları içerisinde 

H33-b3 ve H33-b4 

Paftalarda Jeotermal 

Kaynak Arama 

Ruhsat Sahasının 

ihale işlemi. 

1.261 230.000,00 6.900,00 27/08/2013 10:30 

 6864/1-1 

—— • —— 

200.000 TON KÖMÜR KAZI, YÜKLEME VE 450.000 TON ARA KESME 

FORMASYONUNUN TEMİZLENMESİ HİZMET ALIMI İŞİ 

AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLECEKTİR 

TKİ Kurumu S.S. Güney Ege Linyitleri İşletmesi Müessesesi Müdürlüğünden: 

İhale kayıt No : 2013/108305 

İhale Dosya No : GELİ/2013/871 

1 - İdarenin 

a) Adresi : GELİ Müessesesi Müdürlüğü Yatağan-Milas Karayolu 

8. Km.Yatağan/MUĞLA 

b) Telefon ve faks numarası : (0 252) 572 59 05 Faks: (0 252) 572 59 03 

c) Elektronik posta adresi : gelisatinalma@geli.gov.tr 

2 - İhale konusu hizmetin  

a) Niteliği türü miktarı : Salihpaşalar Ocağı 3 no.lu panodan 200.000 ton 

Kömür Kazı, Yükleme ve Eskihisar ocağı Stok sahası 

veya kriblaj servislerine taşınması ile 450.000 ton ara 

kesme formasyonunun temizlenmesi hizmet alımı 

işidir.  

b) Yapılacağı yer : GELİ Müessesesi Müdürlüğü Salihpaşalar ocağı ve bu 

ocak ile Eskihisar ocağı stok sahası ve kriblaj Tesisleri 

Yatağan/Muğla 
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c) İşin Süresi : İşe başlama tarihinden itibaren 150 (yüzelli) Takvim 

günüdür. 

  Sözleşme imzalanmasını müteakip 10 (on) takvim 

günü içerisinde yer teslimi yapılıp işe başlanacaktır. 

3 - a) İhalenin yapılacağı yer : GELİ Müessesesi Müdürlüğü İhale Toplantı Salonu 

Yatağan/MUĞLA 

b) Tarih ve Saati : 02.09.2013 - 14.00 

4 - İhale dokümanları: 

- TKİ Kurumu Genel Müdürlüğü Satın Alma Dairesi Başkanlığı Hipodrom Cad. No: 12 

Yenimahalle/ANKARA  

- TKİ Kurumu Gümrük Şefliği Erzene Mah.78. Sok. No: 3 Bornova/İZMİR 

- TKİ Kurumu GELİ Müessesesi Müdürlüğü Satın Alma Şube Müdürlüğü Yatağan – 

Milas Karayolu 8. Km. Yatağan/MUĞLA adreslerinde görülebilir ve her bir ihale dokümanı 

100,00 (Yüz) TL. karşılığı aynı adreslerden temin edilebilir. İhaleye katılacak olanların şartname 

satın almaları zorunludur. 

5 - İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen 

birim fiyatlarının çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu 

üzerine ihale yapılan istekliyle her bir iş kaleminin miktarı ile iş kalemleri için teklif edilen birim 

fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme düzenlenecektir 

6 - İhale konusu işin tamamı için teklif verilecektir.  

7 - İlk ilan tarihinden geriye doğru son beş yıl içinde kabul işlemleri tamamlanan hizmet 

işlerine ilişkin deneyimini gösteren teklif edilen bedelin %25 inden az olmamak üzere, ihale 

konusu iş veya benzer işlere ait tek sözleşmeye ilişkin iş deneyimini gösteren belgenin verilmesi 

zorunludur.  

8 - Kamu ve özel sektörde geçekleştirilen her türlü Dekapaj, kömür kazı, yükleme ve 

nakliye işleri ile taş, kum, çakıl kazı ve Yükleme işleri veya dolgu işleri benzer iş olarak kabul 

edilecektir. 

9 - Teklifler; 3. maddede belirtilen ihale tarihi ve saatine kadar GELİ Müessesesi 

Müdürlüğü Genel Muhaberat Servisine verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da 

gönderilebilir. 

10 - İstekliler teklif tutarının %3’ünden az olmamak üzere geçici teminat vereceklerdir. 

11 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 (Altmış) takvim 

günü olmalıdır. 

12 - Konsorsiyumlar bu ihalelere teklif veremezler. 

13 - Bu ihaleler 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 3 (g) maddesi kapsamında olup, 

(ceza ve yasaklamalarla ilgili hususlar hariç) 4734 ve 4735 Sayılı Kanunlara tabi değildir. 

14 - Web Sitemiz: www.geli.gov.tr 6893/1-1 
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İZOLASYON YAĞI SATIN ALINACAKTIR 

YEAŞ Yatağan Termik Santralı İşletme Müdürlüğünden: 

YEAŞ Yatağan Termik Santralı İşletme Müdürlüğünde bulunan orta ve yüksek gerilimli 

güç trafolarında kullanılmak üzere 29880 kg izolasyon yağının temini işi; açık ihale usulü ile 

ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır. 

İhale kayıt numarası : 2013/98229 

1 - İdarenin: 

a) Adresi : YEAŞ Yatağan Termik Santralı İşletme Müdürlüğü 

Yatağan/MUĞLA 

b) Telefon ve faks numarası : 0252 572 5191       FAX: 0252 572 5384 

c) Elektronik posta adresi (varsa) : ticaret@yatagants.gov.tr 

2 - İhale konusu malın: 

a) Niteliği, türü ve miktarı : İzolasyon yağı temini işi 

b) Teslim yeri : YEAŞ Yatağan Termik Santralı İşletme Müdürlüğü  

c) Teslim tarihi  : İşin toplam süresi 50 takvim günüdür. 

3 - İhalenin: 

a) Yapılacağı yer : YEAŞ Yatağan Termik Santralı İşletme Müdürlüğü 

İhale Odası  

b) Tarihi ve saati : 05.09.2013 - 14:00 

4 - İhale dokümanı YEAŞ Yatağan Termik Santralı İşletme Müdürlüğü Yatağan / 

MUĞLA adresinde görülebilir ve 50,00.- TL bedel karşılığı aynı adresten temin edilebilir. İhaleye 

teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.(Şartname bedelinin 

yatırılacağı Hesap Numarası: Halk Bankası Yatağan Şubesi IBAN: TR48 0001 2009 2630 0013 

0000 02.İhale Dökümanı’nı satın alabilmek için hesap numarasına şartname bedeli yatırıldıktan 

sonra dekont ve ilgili üst yazı 0 252 572 53 84 nolu fax’a okunaklı bir şekilde gönderilecektir. 

İhale Doküman’ı kurumumuz tarafından katılımcıya kargo ile ödemeli bir şekilde gönderilecektir. 

5 - Teklifler, 05.09.2013 saat 14:00’a kadar YEAŞ Yatağan Termik Santralı İşletme 

Müdürlüğü’ne Muhaberat Servisine verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da 

gönderilebilir. 

6 - Bu ihale ceza ve yasaklama hükümleri hariç 4734 - 4735 sayılı yasalara tabi olmayıp, 

4964 sayılı kanunun 1.maddesinin son fıkrası ve 40.maddesinin son fıkrasına istinaden 

Şirketimizce uygulanmakta olan EÜAŞ Genel Müdürlüğü Satın alma ve İhale Yönetmeliğinin 

usul ve esasları doğrultusunda yapılacaktır.  6461/1-1 

—— • —— 

220 ADET AKÜ SATIN ALINACAKTIR 

YEAŞ Yeniköy Termik Santrali İşletme Müdürlüğünden: 

Yeniköy Termik Santralı İşletme Müdürlüğü üniteleri UPS (Kesintisiz Güç Kaynağı) 

sistemlerinde kullanılmak üzere; 2 Kalemde toplam 220 adet kurşun asitli az bakımlı şeffaf 

gövdeli ve yüksek ısıya dayanıklı muhafaza kaplı (SAN), kutup başları civatalı tip çevre 

yönetmeliğine uygun, CE belgeli ve 12 yıl ve üstünde çalışabilir özellikteki akülerin imali, eski 

akülerin demontajı, yeni temin edilen akülerin montajı ve çalışır durumda teslimi işi açık ihale 

usulü ile ihale edilecektir. 

İhale Kayıt Numarası : 2013/105602 

1 - İdarenin  

a) Adresi : Milas-Ören Karayolu 22. Km PK: 25 48201 Milas/ 

MUĞLA 

b) Telefon ve Faks Numarası : 0 252 558 02 90 (Dahili 1479) - 558 02 91 

c) Elektronik Posta Adresi : info@yeas.gov.tr 
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2 - İhale Konusu İşin 

a) Niteliği, Türü ve Miktarı:  
 

Sıra No Kullanım Yeri Besleme Gerilimi ve Kapasite Adet 

1 EA 220 V DC 2V, 490 Ah 110 

2 OEP 220 V DC 2V, 150 Ah 110 

TOPLAM 220 

Daha yüksek akım kapasiteli ürünler teklif edilebilir. 

b) Teslim Yeri : YEAŞ Yeniköy Termik Santrali İşletme Müdürlüğü. 
c) Teslim Süresi : Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 90 (Doksan) 

takvim günüdür. 

3 - İhalenin  
a) Yapılacağı Yer : YEAŞ Yeniköy Termik Santrali İşletme Müdürlüğü. 

b) Tarihi ve Saat : 05.09.2013 Saat 14:00 
4 - İhale dokümanı, YEAŞ Yeniköy Termik Santrali İşletme Müdürlüğü adresinde 

görülebilir ve 50-TL karşılığı aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale 
dokümanını satın almaları zorunludur. 

5 - Teklifler, 05.09.2013 Saat 14:00’a kadar YEAŞ Yeniköy Termik Santrali İşletme 

Müdürlüğü’ne verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.  
6 - Bu ihale, 4734 sayılı Kanunun 3. maddesinin (g) bendi ve geçici 4.maddesi 

hükümlerine istinaden Şirketimizce uygulanmakta olan EÜAŞ Genel Müdürlüğü Satın Alma ve 
İhale Yönetmeliğinin usul ve esasları doğrultusunda yapılacaktır. 6824/1-1 

—— • —— 
20 ADET MONORAY VİNÇ ALIMI İHALESİ AÇIK İHALE USULÜ 

İLE İHALE EDİLECEKTİR 

EÜAŞ Afşin Elbistan B Termik Santralı İşletme Müdürlüğünden: 

Afşin Elbistan B Termik Santrali İşletme Müdürlüğümüzün ihtiyacı olan teknik 

şartnamede teknik özellikleri belirtilen 20 adet Monoray Vinç alımı ihalesi açık ihale usulü ile 
ihale edilecektir. 

İhale Kayıt Numarası : 2013/105807 

1 - İdarenin: 
a) Adres : EÜAŞ Afşin- Elbistan B Termik Santralı İşletme 

Müdürlüğü Çoğulhan Kasabası-Afşin/Kahramanmaraş  
b) Telefon ve faks numarası : 0344 524 26 75 - 0344 524 25 80  
c) Elektronik posta adresi : afsinb@euas. gov.tr 

2 - İhale konusu malın: 
a) Niteliği, türü ve miktarı : Mal alımı, Monoray Vinç, 20 adet 

b) Teslim edileceği yer : EÜAŞ Afşin-Elbistan B Termik Santralı İşletme 
Müdürlüğü Afşin/KAHRAMANMARAŞ 

3 - İhalenin yapılacağı: 
a) Yer : EÜAŞ Afşin-Elbistan B Termik Santralı İşletme 

Müdürlüğü AFŞİN/KAHRAMANMARAŞ 

b) Tarihi ve saat : 02/09/2013 Pazartesi günü saat 14:00 
4 - İhale dokümanı : (Dosya No : AEBS 2013/37) 

5 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler idari şartnamenin 7. maddesinde 
belirtilmiştir. İhale dokümanı EÜAŞ Afşin Elbistan B Termik Santralı İşletme Müdürlüğü 
Çoğulhan Kasabası-Afşin/K.MARAŞ adresinde görülebilir ve istenildiği takdirde 30 TL (KDV 

dahil) karşılığında bu adresten alınabilir. İhaleye teklif verecek isteklilerin ihale dokümanını satın 
almaları zorunludur.  

6 - Teklifler 02/09/2013 Pazartesi günü saat 14:00'e kadar EÜAŞ Afşin Elbistan B Termik 
Santralı İşletme Müdürlüğü Muhaberat Servisine verileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla 

da gönderilebilir. 
7 - İhale ile ilgili bilgilere www.euas.gov.tr 'den ihaleler bölümünden ulaşılabilir. 
8 - Bu ihale EÜAŞ satın alma ve ihale yönetmeliği hükümleri doğrultusunda yapılacaktır. 

 6798/1-1 
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RAY BÜKME MAKİNASI SATIN ALINACAKTIR 

Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satın Alma Daire Başkanlığından: 

İşin Adı  : RAY BÜKME MAKİNASI alımı 4734 sayılı kanunun 

3/g maddesi kapsamında hazırlanan Kurumumuz 

yönetmeliği açık ihale usulü ile ihale edilecektir. 

İhale kayıt numarası  : 2013 / 106724 

Dosya no  : 1322529 

1 - İdarenin: 

a) Adres  : Bağlık Caddesi Yayla Mahallesi İhsan Soyak Sokak 

No:2    67090-ZONGULDAK 

b) Telefon ve Faks numarası : Tel : 0.372 252 40 00 (70 Hat) 

  Faks : 0.372 251 19 00 

c) Elektronik posta adresi  : 

2 - İhale Konusu Malın: 

a) Niteliği, türü ve miktarı  : Ray bükme makinası; 1 kalem (3 adet) 

b) Teslim yeri  : Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Makina 

ve İkmal Dairesi Başkanlığı Muayene ve Tesellüm İşleri 

Şube Müdürlüğü Tesellüm Şefliği Ambarı 

ZONGULDAK 

c) Teslim tarihi  : İşe başlanmasını müteakip 45 takvim günüdür. 

3 - İhalenin: 

a) Yapılacağı yer  : Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma 

Dairesi Başkanlığı Bülent Ecevit Caddesi No:125 

ZONGULDAK 

b) Tarihi ve saati  : 27.08.2013 Salı günü saat: 15:00 

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlilik kriterleri; 

4-1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında 

sunmaları gerekir. 

a) Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası ile 

elektronik posta adresi, 

b) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası 

belgesi; 

1) Gerçek kişi olması halinde, ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, 

Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge, 

2) Tüzel kişi olması halinde, mevzuat gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu 

Ticaret ve/veya Sanayi Odasından ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, tüzel 

kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge, 

c) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; 

1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgilisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya 

kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil 

Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 
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d) İdari Şartnamenin 9 uncu maddesinin (a), (b), (c), (d), (e) ve (g) bentlerinde sayılan, 

isteklilerin ihale dışı bırakılmasını öngören durumlarda bulunmadığına dair, İhale tarihinden 

önceki üç ay içinde alınmış belgeler ile buna ilişkin yazılı taahhütname, 

e) Şekli ve içeriği Şartnamede belirlenen teklif mektubu, 

f) Şartnamede belirtilen geçici teminat, 

g) Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin 

noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi, 

h) İsteklinin ortak girişim olması halinde şekli ve içeriği Şartnamede belirlenen ortak 

girişim beyannamesi, 

ı) İhale dokümanının satın alındığına dair belge. İsteklinin ortak girişim olması halinde 

(b), (c), ve (d) de yer alan belgelerin her bir ortakça ayrı ayrı verilmesi zorunludur. 

4.2. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin aranacak belgeler ve bu belgelerin taşıması 

gereken kriterler; 

5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif, en düşük fiyat esasına göre belirlenecektir. 

6 - İdari Şartnamedeki katılma koşullarını taşıyan tüm yerli istekliler katılabilecektir. 

7 - İhale dokümanı Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi 

Başkanlığı Mithat paşa Mah. Bülent Ecevit Cad.No: 2 ZONGULDAK ve TTK Ankara 

Misafirhanesi 7. Cadde (Aşkaabat Cd.) 19. Sokak No: 22 BAHÇELİEVLER-ANKARA adresinde 

görülebilir ve şartnameler 20.00 TL. karşılığı aynı adreslerden temin edilebilir. İhaleye teklif 

verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. 

8 - Teklifler en geç 27.08.2013 Salı günü saat 15.00’a kadar Türkiye Taşkömürü Kurumu 

Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığına elden teslim edilebileceği gibi iadeli - taahhütlü 

posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Ancak postada doğabilecek gecikmeden idaremiz sorumlu 

değildir. 

9 - İstekliler tekliflerini, her iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim 

fiyatlarının çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine 

ihale yapılan istekli ile her iş kaleminin miktarı ile iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların 

çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat sözleşme düzenlenecektir. 

10 - İstekliler teklif edilen bedelin %3’den az olmamak üzere kendi belirleyecekleri 

oranda geçici teminat vereceklerdir. 

11 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi ihale tarihinden itibaren en az 120 (Yüzyirmi) 

takvim günü olmalıdır. 

12 - Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler. 

13 - Bu ihale ile ilgili olarak ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri için aşağıdaki 

maddeler uygulanır. 

13.1.1. İsteklilere uygulanacak cezai müeyyide ve ihalelerden yasaklama işlemlerinde 

4734 sayılı Kanun ve ilgili diğer mevzuat hükümler uygulanır. 

13.1.2. Sözleşmenin uygulanması safhasında yasak fiil ve davranışlar ile ihalelerden 

yasaklama işlemleri Kurumumuz Mal, Hizmet Alımları ve Yapım İşleri ile İlgili 

Yönetmeliğimizin 15/A ve 15/B maddelerinde yer alan hükümler uygulanır. 

İlan olunur. 6911/1-1 
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ÇEŞİTLİ İLÂNLAR 

Orman ve Su İşleri Bakanlığından: 

ORMAN VE SU İŞLERİ UZMAN YARDIMCILIĞI YARIŞMA SINAV DUYURUSU 

Orman ve Su İşleri Bakanlığınca, Genel İdare Hizmetleri Sınıfında boş bulunan 53 adet   

8 inci dereceden Orman ve Su İşleri Uzman Yardımcısı kadrosuna, atama yapılmak üzere 

Yarışma Sınavı yapılacaktır. Öğrenim dalları itibariyle alınacak Orman ve Su İşleri Uzman 

Yardımcısı sayıları aşağıda belirtilmiştir. 

1. Grup: Orman Fakültesi mezunlarından sekiz (10), Çevre Mühendisliği bölümü 

mezunlarından altı (8), Jeoloji Mühendisliği bölümü mezunlarından bir (2), İnşaat Mühendisliği 

bölümü mezunlarından iki (2), Meteoroloji Mühendisliği bölümü mezunlarından bir (1), Jeodezi 

Fotogrametri Mühendisliği ya da Geomatik Mühendisliği bölümü mezunlarından üç (3), 

Bilgisayar Mühendisliği bölümü mezunlarından bir (1), Endüstri Mühendisliği bölümü 

mezunlarından bir (1), Hidrojeoloji Mühendisliği bölümü mezunlarından bir (1), Kimya 

Mühendisliği bölümü mezunlarından bir (1), Mimarlık bölümü mezunlarından bir (1), Şehir ve 

Bölge Planlama Bölümü Mezunlarından bir (1), Biyolog unvanını almış üç (5), Veterinerlik 

Bölümü mezunlarından üç (4) kişi;  

2. Grup: İstatistik bölümü mezunlarından bir (1), Matematik bölümü mezunlarından bir 

(2), İşletme bölümü mezunlarından üç (3), Maliye bölümü mezunlarından üç (3), Kamu Yönetimi 

bölümü mezunlarından üç (3) kişi. 

1 - YARIŞMA SINAVINA KATILMA ŞARTLARI: 

1. Gruptan Sınava katılabilmek için; 

- 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin (A) bendinde yer alan 

genel şartları taşımak, 

- En az 4 yıllık lisans eğitimi veren fakültelerin veya bunlara denkliği Yükseköğretim 

Kurulu tarafından kabul edilen yurtiçindeki veya yurtdışındaki öğretim kurumlarının Orman 

Mühendisliği, Çevre Mühendisliği, Jeoloji Mühendisliği, İnşaat Mühendisliği, Meteoroloji 

Mühendisliği, Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği, Geomatik Mühendisliği, Bilgisayar 

Mühendisliği, Endüstri Mühendisliği, Hidrojeoloji Mühendisliği, Kimya Mühendisliği, Ziraat 

Mühendisliği, Mimarlık, Şehir ve Bölge Planlama bölümünden mezun olmak. Biyolog unvanını 

almış olmak,  

- T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından, 2012-2013 yıllarında 

yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavlarında (KPSS), KPSSP8 puan türünden asgari 70 puan 

almış olmak kaydıyla; müracaat edenlerin en yüksek puandan başlanarak sıralanması neticesinde; 

öğrenim dalları itibariyle alınacak Orman ve Su İşleri Uzman Yardımcısı sayısının 4 katı aday 

arasına girmek. 

- Sınavın yapılacağı tarih itibariyle otuzbeş (35) yaşını doldurmamış olmak 

- Erkek adaylar için başvuru ve sınav tarihi itibariyle askerlik hizmetini yapmış veya 

erteletmiş veya askerlik hizmetinden muaf olmak 

şartları aranır. 

2. Gruptan Sınava katılabilmek için; 

- 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin (A) bendinde yer alan 

genel şartları taşımak,  

- En az 4 yıllık lisans eğitimi veren fakültelerin İstatistik, Matematik, İşletme, Maliye ve 

Kamu Yönetimi, bölümlerinden mezun olmak veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu 

tarafından kabul edilen yurtiçindeki veya yurtdışındaki öğretim kurumlarından mezun olmak, 
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- T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından, 2012-2013 yıllarında 

yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavlarında (KPSS), İşletme Bölümü Mezunları için 

KPSSP23'den, Maliye Bölümü Mezunları için KPSSP24'den, İstatistik Bölümü Mezunları için 

KPSSP25'den, Kamu Yönetimi Mezunları için KPSSP30'dan, Matematik Bölümü Mezunları için 

KPSSP92'den asgari 70 puan almış olan adaylardan her bir alt grup için en yüksek puandan 

başlanarak sıralanması neticesinde alınacak Orman ve Su İşleri Uzman Yardımcısı sayısının 4 katı 

aday arasına girmek, 

- Sınavın yapılacağı tarih itibariyle otuzbeş (35) yaşını doldurmamış olmak, 

- Erkek adaylar için başvuru ve sınav tarihi itibariyle askerlik hizmetini yapmış, veya 

erteletmiş veya askerlik hizmetinden muaf olmak. 

şartları aranır. 

Son sıradaki adayla, aynı puanı almış adaylar da sınava katılmaya hak kazanacaktır. 

Yarışma sınavına, öğrenim dalları itibariyle alınacak uzman yardımcısı sayısı kadar 

başvurunun olmaması halinde kadro ve ihtiyaç durumuna göre öğrenim dalları arasındaki sayısal 

belirleme ve değişiklik yapma yetkisi Bakanlığa aittir. 

2 - BAŞVURU ŞEKLİ VE YERİ: 

Bakanlığımızın Söğütözü Caddesi No:14/E Beştepe/ANKARA adresindeki Ek Hizmet 

Binası ve www.ormansu.gov.tr internet adresinden temin edilecek başvuru formunun 

doldurularak, istenilen belgeler ile birlikte 02.09.2013 tarihinden 14.09.2013 tarihi mesai saati 

bitimine kadar şahsen aynı adrese teslim edilmesi veya posta yoluyla ulaştırılması gerekmektedir. 

Son başvuru tarihi mesai saati bitimine kadar ulaşmayan başvurular değerlendirmeye 

alınmayacaktır. (Başvurular haftasonu da kabul edilecektir.) (Hafta İçi 09:00-18:00 Hafta Sonu: 

10:30-15:30 saatleri arası.) 

Sınava katılmaya hak kazanan adayların, sınav saatinden önce mesai saatleri içerisinde 

aynı adresten, fotoğraflı Yarışma Sınavına Giriş belgesini imza karşılığı şahsen alması 

gerekmektedir. 

Başvuru formları ve eki belgelerin incelenmesi sonucu yukarıda belirtilen şartlara haiz 

olup, sınava katılmaya hak kazanan adayların listesi www.ormansu.gov.tr internet adresinden ve 

Söğütözü Caddesi No: 14/E Beştepe/ANKARA adresindeki B Blok Giriş kapısında ilan ile 

duyurulacak olup, ayrıca tebligat yapılmayacaktır. 

3 - BAŞVURU SIRASINDA İSTENİLECEK BELGELER: 

a) Başvuru Formu, 

b) KPSS Sınav sonuç belgesi aslı veya fotokopisi veya ÖSYM’nin internet sitesinden 

edinilen çıktısı,  

c) Diploma veya geçici mezuniyet belgesinin aslı veya Bakanlıkça onaylı örneği ya da 

bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurtdışındaki öğretim 

kurumlarından mezun olanlar için diploma denklik belgesinin aslı veya onaylı örneği,  

ç) İki adet vesikalık fotoğraf (4.5x 6 cm. son altı ay içerisinde çekilmiş olacak.), 

d) El yazısı ile yazılmış özgeçmiş. 

4 - SINAVIN ŞEKLİ: 

Sınav sözlü olarak yapılacaktır. Yapılacak sözlü sınava katılmaya hak kazanan adaylar,  

a) Meslekî alan bilgisi ve Bakanlığın görev alanına dair bilgisi,  

b) Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücünü, 
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c) Liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğunu,  

ç) Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığını,  

d) Genel yetenek ve genel kültürünü,  

e) Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığını, 

değerlendirmek için Sınav Kurulu tarafından sınava tabi tutulacaklardır. 

Adaylar, birinci fıkranın (a) bendi için elli puan, (b) ilâ (e) bentlerinde yazılı özelliklerin 

her biri için onar puan üzerinden değerlendirilir. Sözlü sınavda başarılı sayılmak için, kurul 

başkan ve üyelerinin yüz tam puan üzerinden verdikleri puanların aritmetik ortalamasının en az 

yetmiş olması şarttır.  

Mesleki Alan Bilgisi Konusunun Alt Konuları şunlardır: 

1. Gruptan sınava gireceklere: 

Orman Mühendisliği için: 2873 sayılı Milli Parklar Kanunu Kapsamında Yapılabilecek 

Faaliyetler, 4915 sayılı Kara Avcılığı Kanunu, Sulak Alanlar, Yaban Hayatı 

Yetiştirme/Yerleştirme/Üretim, Kanatlı Üretimi, Avlaklar, 6831 sayılı Orman Kanunu, 

Biyokaçakçılığın Önlenmesi, Toprak İlmi, Ekoloji, Erozyon ve Ağaçlandırma, 

Çevre Mühendisliği için: Hava Kalitesi, Su Kirliliği, Gürültü Kirliliği, Katı Atık 

Yönetimi, ÇED Planlaması, Mikrobiyoloji, Su ve Atık Su Arıtımı, Su Analizleri ve İzleme, Su 

Kaynakları Planlaması, İçme Suyu Temini, Arıtma Çamurlarının Kontrolü, Hava Kirliliği, Çevre 

Hukuku, Çevre ile İlgili Uluslar Arası Antlaşmalar.  

Jeoloji Mühendisliği için: Mühendislik Jeolojisi,  

İnşaat Mühendisliği için: Su Yapıları, Betonarme-Statik, Hidroloji, Hidrolik, Topografya, 

Zemin Mekaniği 

Meteoroloji Mühendisliği için: Hidroloji, Klimatoloji, Genel Meteoroloji, Bulut ve Yağış 

Fiziği 

Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği/Geomatik Mühendisliği için: Coğrafi Bilgi 

Sistemleri, Uzaktan Algılama, Fotogrametri, Jeodezi, Coğrafi Bilgi Sistemleri, Uzaktan Algılama, 

Fotogrametri, Jeodezi, Kadastro Uygulamaları, Kamulaştırma, İmar Uygulamaları, Haritacılıkta 

Yeni Teknolojiler,  

Bilgisayar Mühendisliği için : NET ile yazılım geliştirme (WCF ile uygulama geliştirme, 

ASP.NET ile uygulama geliştirme, C+ ile uygulama geliştirme), Oracle veri tabanı yönetimi, 

Oracle sql ile veri tabanı işlemleri, IIS uygulama yayınlama ve dağıtımı, Yazılım mimarisi, 

Yazılım yaşam döngüsü, 

Endüstri Mühendisi: Yöneylem Araştırması, Mühendislik Ekonomisi, Üretim Planlama ve 

Stok Kontrol, Benzetim, İş Etüdü, Kalite Planlama ve Kontrol, Üretim Sistemleri, 

Hidrojeoloji Mühendisliği için: Akışkanlar Mekaniği, Hidroloji, Strat-Sedimentoloji, 

Yeraltısuyu Mühendisliği, Çevresel Hidrojeoloji, Su Kaynakları Yönetimi, Hidrojeokimya, 

Gözenekli Ortam Hidroliği 

Kimya Mühendisliği için: Analitik Kimya, Anorganik Kimya, Biyokimya, Organik 

Kimya, Endüstriyel Kimya, 

Mimarlık İçin : İmar Mevzuatı, Çizim Programları, Sanat Tarihi, Mimarlık Tarihi,  

Şehir Plancısı İçin : Kent ve Çevre, Mekânsal Planlama, Havza Planlaması ve Mevzuatı 
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Biyolog için: Ekoloji, Biyolojik Çeşitlilik, Bitki Sosyolojisi (Vejetasyon Bilimi), Botanik, 

Zooloji, 

Veteriner Hekimlik İçin: Türkiye’de Bulunan Otçul Büyük Memeli Yaban Hayvanı 

Türleri, Türkiye’de Bulunan Etçil Büyük Memeli Yaban Hayvanı Türleri, Yaban Hayvanlarından 

İnsanlara Bulaşabilecek Hastalıklar, Yaban Hayvanlarının Çiftleşme ve Doğum Zamanları, Yaban 

Hayvanlarının İzleme ve Takip Yöntemleri, Yaralı ve Bakıma Muhtaç Yaban Hayvanlarına 

Uygulanacak İşlemler, Yaban Hayvanları Üretimi, Üretilen Yaban Hayvanlarının Doğaya 

Yerleştirilmesi, 

konularından soru sorulacaktır. 

2. Gruptan sınava gireceklere: 

İstatistikçi için : Temel İstatistik Kavramları, Veri Tabanı Sistemleri ve Yönetimi, Anket 

Düzenleme, İstatistik Grafik Yöntemleri, Regresyon Analizi, Zaman Serileri, Örnekleme ve 

Olasılık Hesaplama,  

Matematik bölümü için : Genel Matematik, Doğrusal Cebir, Olasılık Hesaplar, Genel 

İstatistik, İstatistiksel Grafik, Veri Tabanı Programlama, 

İşletme bölümü için: Muhasebe, Maliyet Muhasebesi, Finansal Yönetim, Yönetim ve 

Organizasyon, Finansman, Ticaret Hukuku, İktisat Teorisi, 

Maliye bölümü için : Muhasebe, Maliyet Muhasebesi, Bütçe, Maliye Politikası, Maliye 

Teorisi, Kamu Maliyesi, Mali Hukuk, Mali Planlama,  

Kamu Yönetimi bölümü için : Yönetim Bilimleri, Kamu Hukuku (Anayasa Hukuku, İdare 

Hukuku, Ceza Hukuku, Devletler Hukuku, İnsan Kaynakları), Siyaset Bilimi, Türk Siyasi Tarihi, 

Kentleşme ve Çevre Sorunları 

konularından soru sorulacaktır. 

5 - SINAV YERİ VE TARİHİ: 

Sözlü Sınav, 26 Eylül 2013 tarihinde saat 09.00’da Söğütözü Caddesi No: 14/E 

Beştepe/ANKARA adresindeki Bakanlık merkez binasında yapılacaktır. Aynı gün bitmemesi 

halinde takip eden günlerde sözlü sınava devam edilecektir. 

Adayların, sınav saatlerinden en az yarım saat önce sınava girecekleri yerde hazır 

bulunmaları ve yanlarında, Sınava Giriş Belgesi ile fotoğraflı ve onaylı kimlik belgesi (nüfus 

cüzdanı, sürücü belgesi veya pasaport) bulundurmaları gerekmektedir. 

6 - DEĞERLENDİRİLME: 

Değerlendirme Orman ve Su İşleri Uzmanlığı Yönetmeliği hükümlerine göre yapılır. 

Yarışma sınavı başarı puanı; KPSS puanı ve sözlü sınav puanının aritmetik ortalamasından 

oluşur. Adayların Orman ve Su İşleri Uzman Yardımcılığına atanmaları başarı derecesi 

sıralamasına göre yapılır.  

7 - YARIŞMA SINAVI SONUÇLARININ DUYURULMASI: 

Yarışma Sınavını kazananların listesi Bakanlığımız web sitesinde (www.ormansu.gov.tr) 

ve Söğütözü Caddesi No:14/E Beştepe/ANKARA adresindeki Ek Hizmet Binasında ilan 

edilecektir. Yarışma Sınavı kazanan Uzman Yardımcısı adaylarına ayrıca yazılı tebligat 

yapılacaktır. 

İlanen duyurulur. 6855/1-1 
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Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumundan: 

SAĞLIK DENETÇİ YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVI DUYURUSU 

I. GENEL BİLGİLER 

T.C Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu, Denetim Hizmetleri Daire 

Başkanlığına 8 eczacılık fakültesi, 2 biyomühendislik/genetik biyomühendislik, 2 moleküler 

biyoloji ve genetik mühendisliği, 1 biyoloji bölümü, 1 biyomedikal mühendisliği, 6 hukuk, siyasal 

bilgiler, iktisat, işletme, iktisadî ve idarî bilimler fakülteleri veya bunlara denkliği Yükseköğretim 

Kurulu tarafından kabul edilen yurtiçindeki veya yurtdışındaki öğretim kurumlarının birinden 

mezunu olmak üzere toplam 20 Sağlık Denetçi Yardımcısı alınacaktır. 

Başvurular 19 Ağustos 2013 Pazartesi günü başlayıp 29 Ağustos 2013 Perşembe günü 

saat 17:30’da sona erecektir. Sınava katılmak isteyen adayların Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz 

Kurumuna bizzat başvurmaları veya sınav başvuru formu, 2 adet fotoğraf ve KPSS Sonuç 

Belgesinin aslı veya bilgisayar çıktısı, yükseköğrenim diploması veya bitirme belgesinin A4 

boyutunda fotokopisini postayla göndermeleri gerekmektedir. Postadaki gecikmeden dolayı 

süresinde ulaşmayan müracaatlar işleme konulmayacaktır. 

Sınava katılmak isteyen adaylar başvuru formu ve sınavla ilgili bilgileri içeren duyuru 

metnini Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu resmi internet sitesinden (www.titck.gov.tr) temin 

edebileceklerdir. 

II. SAĞLIK DENETÇİ YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVINA BAŞVURU ŞARTLARI 

Sağlık Denetçi Yardımcılığı giriş sınavına katılabilmek için aşağıdaki nitelikleri taşımak 

gerekir: 

a) 14/07/1965 tarihli ve 657 sayılı Kanunun 48 inci maddesinde belirtilen genel şartları 

taşımak, 

b) En az 4 yıl süreli lisans eğitimi veren eczacılık fakültesi, biyomühendislik/ genetik 

biyomühendislik bölümü, moleküler biyoloji ve genetik bölümü, biyoloji bölümü, biyomedikal 

mühendisliği, hukuk, siyasal bilgiler, iktisat, işletme, iktisadî ve idarî bilimler fakülteleri veya 

bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurtiçindeki veya yurtdışındaki 

öğretim kurumlarının birinden mezun olmak, 

c) Yazılı sınav tarihinde 35 yaşını doldurmamış olmak, 

ç) Adli sicili yönünden Sağlık Denetçiliğine engel hali bulunmamak, 

d) Sağlık durumu bakımından yurdun her yerinde görev ve yolculuk yapmaya elverişli 

olmak, 

e) T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından, 07-08 Temmuz 2012 

veya 06-07 Temmuz 2013 tarihlerinde yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavlarında (KPSS), 

KPSS P8 puan türünden 70 ve daha yüksek puan almış olmak gerekmektedir. 

Sınava başvuran adaylardan 07-08 Temmuz 2012 veya 06-07 Temmuz 2013 KPSS P8 

puanı sonuçlarına göre alınacak kişi sayısının 10 katı aday (200 kişi) söz konusu puan türündeki 

başarı sıralaması dikkate alınarak yazılı sınava çağrılacaktır. 

Ancak son sıradaki adayla aynı puanı almış olan adaylar da sınava katılmaya hak kazanır. 

Sınava katılmaya hak kazanan adaylar, 9 Eylül 2013 tarihinden itibaren Türkiye İlaç ve Tıbbi 

Cihaz Kurumu resmi internet sitesinden (www.titck.gov.tr) ilan edilecek olup, kişilere ayrıca özel 

bir duyuru yapılmayacaktır. 

III. BAŞVURU ŞEKLİ, YERİ VE İSTENİLEN BELGELER 

Adaylar, Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu resmi internet sitesinde (www.titck.gov.tr) 

ilan edilen “Sağlık Denetçi Yardımcılığı Sınav Başvuru Formu’nu açık ve eksiksiz olarak 

doldurup, fotoğraf yapıştırıp ıslak imzalı olarak, aşağıda istenen belgeler ile birlikte Türkiye İlaç 
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ve Tıbbi Cihaz Kurumu Söğütözü Mah. 2176. Sok. No:5 P.K. 06520 Çankaya/ANKARA adresine 

posta veya hafta içi 09:00-18:00 mesai saatleri arasında şahsen başvuruda bulunabileceklerdir. 

Sağlık Denetçi Yardımcılığı Giriş Sınavına Girmek İsteyen Adaylardan İstenen Belgeler; 

1) Kurumun resmi internet sitesinden temin edilerek, başvuru sahibi tarafından açık ve 

eksiksiz doldurulmuş, fotoğraf yapıştırılmış ıslak imzalı Sağlık Denetçi Yardımcılığı sınav 

başvuru formu, 

2) KPSS belgesinin aslı veya bilgisayar çıktısı, 

3) İki adet fotoğraf, 

4) Yükseköğrenim diploması veya bitirme belgesinin fotokopisi (A4 boyutunda), 

Yukarda sayılan belgelerin, 29 Ağustos 2013 tarihi mesai bitimine kadar Kuruma teslim 

edilmesi şarttır. Postadaki gecikmeler nedeniyle süresi içinde Kuruma ulaşmayan, eksik belge ve 

bilgileri bulunan ve şartları taşımadığı halde yapılan başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır. 

Başvuru tarihi olarak, Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu evrak birimine giriş tarih ve saati esas 

alınacaktır. 

Sınav başvurusu için müracaat edilecek yer: 

Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Söğütözü Mah. 2176. Sok. No:5 P.K. 06520 

Çankaya/ ANKARA Tel: 0 312-218 30 00/3709 

IV. SINAV KONULARI: 

Yazılı Sınav; Sağlık Denetçi Yardımcılığı giriş sınavı, aşağıdaki konulardan seçilmek 

suretiyle ve yürürlükteki mevzuat hükümleri esas alınarak yapılır. Yazılı sınav, sınav konuları 

itibariyle test veya klasik sınav şeklinde yapılabilecektir. 

A) Siyasal bilgiler, hukuk, iktisat, işletme, iktisadi ve idari bilimler fakülteleri veya 

bunlara denkliği kabul edilmiş yurtiçi ve yurtdışındaki öğretim kurumlarından mezun olan 

adayların yazılı sınav konuları: 

a) Hukuk: Anayasa hukuku, İdare hukuku, Ceza hukuku (genel esaslar ve memur suçları), 

Medeni hukuk (genel esaslar ve ayni haklar), Borçlar hukuku (genel esaslar), Ticaret hukuku 

(genel esaslar), Ceza Muhakemeleri Usulü Hukuku. 

b) İktisat: İktisat Teorisi (mikro iktisat, makro iktisat), İktisadi Düşünceler ve Doktrinler 

Tarihi, Para, Banka, Kredi ve Konjonktür Uluslararası İktisadi İlişkiler ve Teşekküller, İşletme 

İktisadı, Güncel Ekonomik Sorunlar. 

c) Maliye: Genel Maliye Teorisi ve Maliye Politikaları, Kamu Giderleri, Bütçe. 

ç) Muhasebe: Genel Muhasebe, Bilanço Analizi ve Teknikleri, Ticari Hesap. 

B) Eczacılık fakültesi, biyomühendislik/ genetik biyomühendislik bölümü, moleküler 

biyoloji ve genetik bölümü, biyoloji bölümü, biyomedikal müh. bölümlerinden mezun adaylar 

için sınav konuları: 

a) Hukuk: Temel Hukuk Bilgisi. 

b) Kendi meslek alanlarına ait ve adayın seçerek cevaplandırabileceği sorular veya fizik, 

kimya, biyoloji, matematik gibi ortak okutulan derslerden sorular. 

C) Her İki Aday Grubu İçin 

a) Kompozisyon (genel, güncel ve sosyo-ekonomik konular). 

b) Yabancı Dil: İngilizce, Fransızca, Almanca dillerinden birisi. 

V. SINAV TARİHİ, YERİ VE SONUÇLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ 

Sınav, yazılı ve sözlü olmak üzere iki aşamalı olarak Ankara’da yapılacaktır. Yazılı 

Sınav, 21 Eylül 2013 Cumartesi günü yapılacaktır. Sınava katılmaya hak kazanan adaylara 

sınavın yapılacağı yeri, tarihi ve saati belirten fotoğraflı “Sınav Giriş Belgesi” verilecektir. 
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Adaylar, sınava Sınav Giriş Belgesi ile fotoğraflı ve onaylı kimlik belgesi (Nüfus Cüzdanı, 

Sürücü Belgesi) kontrol edildikten sonra alınacaklardır. Adaylar istendiğinde bunları sınav 

görevlilerine ibraz etmekle yükümlüdürler. 

SINAV SONUÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ 

Sağlık Denetçi Yardımcılığı giriş sınavında; her konu grubu için tam not 100’dür. Yazılı 

sınavda başarılı sayılabilmek için yabancı dil dışında her konu grubu için alınan notun 60’tan ve 

konu gruplarının yabancı dil dahil aritmetik ortalamasının da 70’den aşağı olmaması gerekir. 

Yazılı sınav başarı sıralamasında, sınav notu eşit olan adayların bulunması durumunda 

yabancı dil notu yüksek olan adaya öncelik tanınacaktır. 

Sözlü Sınav; Yazılı sınavda başarı gösteren adaylar arasından en yüksek nottan başlanmak 

suretiyle alınacak Sağlık Denetçi Yardımcısı sayısının 3 (üç) katını aşmayacak sayıda aday sözlü 

sınava çağrılacaktır. 

Yazılı sınavda başarı göstererek sözlü sınava girecek olanların listesi, sözlü sınavın 

yapılacağı yer, tarihi ve saati Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu resmi internet sitesinden 

(www.titck.gov.tr) ilan edilecek olup, ayrıca adaylara yazıyla bildirilecektir. 

Sözlü sınavda aday; 

a) Yazılı sınav konularına ilişkin bilgi düzeyi, 

b) Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü, 

c) Liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu, 

ç) Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı, 

d) Genel yetenek ve genel kültürü, 

e) Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı, 

yönlerinden değerlendirmeye tabi tutulur. 

Sözlü sınavda başarılı sayılmak için Komisyon Başkan ve üyelerinin yüz tam puan 

üzerinden verdikleri puanların aritmetik ortalamasının en az 70 olması şarttır. 

VI. SAĞLIK DENETÇİ YARDIMCILIĞINA GİRİŞ SINAVININ DEĞERLENDİRİLMESİ, 

SONUÇLARIN İLANI VE İTİRAZ: 

Sağlık Denetçi Yardımcılığı sınavını başarmış sayılmak için giriş sınav notunun 70’den az 

olmaması gerekir. Giriş sınavı notu, yazılı sınav notu ile sözlü sınav notu toplamının ortalaması 

alınarak bulunur. 

Sınavda başarı gösterenlerin sayısı kadro sayısından fazla ise giriş sınavı notu üstün 

olanlar tercih edilir. Giriş sınavı notunun eşitliği halinde, sırasıyla yazılı sınav notu ve KPSS 

puanı yüksek olan aday öncelik kazanır. 

Sağlık Denetçi Yardımcılığı giriş sınavında başarılı olanlara yazılı tebligat yapılacak olup 

kazananların listesi ayrıca Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu resmi internet sitesinden 

(www.titck.gov.tr) ilan edilecektir. 

Yazılı ve sözlü sınav sonuçlarına itiraz, sınav sonuçlarının ilan gününden başlamak üzere 

5 işgünü içinde Komisyona yapılır. 

VII - DİĞER HUSUSLAR 

Başvuru evraklarında zımba kullanılmayacak olup, fotoğraf yapıştırıcı ile yapıştırılacaktır. 

Giriş sınavı sonucunda başarılı olan adaylar, tebliğ tarihinden itibaren, belirtilen belgeler 

ile on beş gün içerisinde yazılı olarak Kuruma başvurmak zorundadır. 

Sınavı kazananlardan gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin sınavları 

geçersiz sayılır ve atamaları yapılmaz, atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilir. Gerçeğe aykırı 

beyanda bulunanlar hiç bir hak talebinde bulunamazlar ve haklarında Cumhuriyet Savcılığına suç 

duyurusunda bulunulur. 

Kamuoyuna saygıyla duyurulur. 6953/1-1 
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Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığından: 

UZMAN YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVI DUYURUSU 

Türkiye İstatistik Kurumu Uzmanı olarak yetiştirilmek üzere sınavla, Merkez Teşkilatına 

25 adet, Türkiye İstatistik Kurumu Uzman Yardımcısı alınacaktır. 

1 - GİRİŞ SINAVINA BAŞVURU ŞARTLARI 

Merkez Teşkilatında görevlendirilmek üzere 25 adet TÜİK Uzman Yardımcısı, 

Mühendislik Fakültelerinin Bilgisayar Bilimleri Mühendisliği, Bilgisayar Mühendisliği, 

Bilgisayar ve Enformatik Mühendisliği, Bilişim Sistemleri Mühendisliği, Bilgisayar Bilimi ve 

Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği bölümleri mezunları arasından Ölçme, Seçme ve Yerleştirme 

Merkezi tarafından; 7-8 Temmuz 2012 veya 6-7 Temmuz 2013 tarihlerinde yapılan Kamu 

Personeli Seçme Sınavlarının birinden (KPSSP 7 puan türünden) 75 ve üzerinde puan almış, 

İngilizce, Fransızca ve Almanca dillerinin birinden KPSS yabancı dil testinden 30 doğru cevabı 

olmak veya YDS Yabancı Dil Sınavından 50 ve üzerinde puan almış olmak ya da buna denk 

kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunup ilan tarihinden önceki 2 yıl içerisinde alınmış bir 

belgeye sahip olmak kaydıyla; KPSSP 7 puan türünden en yüksek puandan başlanarak 

sıralanması neticesinde 25 adet uzman yardımcısı için kontenjanın 4 katı (100 aday) arasına 

girmek (sonuncu aday ile aynı puana sahip olanlar da giriş sınavına çağrılacaktır.) 

Giriş sınavına başvuran adaylardan; yukarıda belirtilen okul ve bölüm dışında müracaat 

eden adayların müracaatları geçerli sayılmayacaktır. 

Aranan genel şartlar:  

1 - 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun değişik 48’inci maddesinin (A) fıkrasında 

belirtilen genel şartları taşımak, 

2 - Üniversitelerin en az 4 yıllık lisans eğitimi veren Mühendislik Fakültelerinin 

Bilgisayar Bilimleri Mühendisliği, Bilgisayar Mühendisliği, Bilgisayar ve Enformatik 

Mühendisliği, Bilişim Sistemleri Mühendisliği, Bilgisayar Bilimi ve Mühendisliği, Yazılım 

Mühendisliği bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt 

dışındaki yüksek öğretim kurumlarının birisinden mezun olmak,  

3 - Giriş Sınavının yapıldığı yılın ocak ayının birinci günü itibariyle otuz beş (35) yaşını 

doldurmamış olmak . (01/01/1978 tarih ve sonraki doğumlular) 

4 - Türkiye’nin her yerinde devamlı olarak görev yapmasına sağlık açısından engeli 

bulunmamak,  

5 - Süresi içinde başvurmak ve giriş sınavı için istenilen belgeleri kuruma vermiş 

bulunmak,  

Daha önce iki kez sözlü giriş sınavına katılanlar bu sınava katılamaz. 

2 - BAŞVURU ŞEKLİ VE YERİ 

Başvuru için aşağıda sayılan belgelerle 19/08/2013 tarihinden itibaren 27/08/2013 günü 

Saat 18:00’a kadar Türkiye İstatistik Kurumu İnsan Kaynakları Daire Başkanlığı Necatibey Cad. 

No:114 Çankaya/ANKARA adresine elden veya posta yolu ile başvurulması gerekmektedir. Bu 

tarihten sonra yapılan başvurular ile postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.  

Başvuruda istenen Belgeler: 

a) İnsan Kaynakları Daire Başkanlığından veya Kurumun internet sayfasından elde 

edilerek doldurulacak  

Sınav Müracaat Formu,  

b) Öğrenim belgesinin veya çıkış belgesinin aslı veya kurumca onaylı örneği, 

c) KPSS sonuç belgesinin aslı veya bilgisayar çıktısı ile YDS sonuç belgesinin aslı veya 

bilgisayar çıktısı ya da buna denk kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunup ilan tarihinden 

önceki 2 yıl içerisinde alınmış belgenin aslı veya bilgisayar çıktısı. 
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d) T.C. Kimlik Numarası beyanı yada T.C. Kimlik Numarası olması kaydı ile nüfus 

kağıdının arkalı önlü fotokopisi 

e) 3 adet fotoğraf (4,5x6 ebadında), 

Aslı ibraz edilmek kaydıyla getirilen belgelerin fotokopisi İnsan Kaynakları Daire 

Başkanlığı tarafından tasdik edilebilecektir. Eksik belge ve bilgileri bulunan başvurular, 

başvuruları kabul edilip sınava girmeyenler ile şartları uymadığı halde yapılan başvurular, 

değerlendirmeye alınmayacaktır.  

3 - SÖZLÜ SINAV ŞEKLİ VE KONULARI  

Sözlü giriş sınavı, adayların; mezun olduğu bölüm ile ilgili konulardaki bilgilerinin, 

kavrayışlarının, kendilerini ifade etme yeteneği, temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin Türkiye 

İstatistik Kurumu Uzman Yardımcılığına uygunluğunun değerlendirildiği bir sınav olacaktır. 

a) Sınav konularına ilişkin bilgi düzeyi. (50 puan) 

b) Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü. (10 puan) 

c) Liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu. (10 puan) 

d) Özgüveni ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı. (10 puan) 

e) Genel yetenek ve genel kültürü. (10 puan) 

f) Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı. (10 puan) 

Yönlerinden değerlendirilerek, ayrı ayrı puan verilmek suretiyle gerçekleştirilecektir. 

4 - SINAV YERİ VE TARİHİ  

Sözlü sınava girmeye hak kazanan adayların listesi 03/09/2013 tarihinde 

http://www.tuik.gov.tr adresinde ilan edilecektir. Sözlü sınav giriş kartı adayların müracaatları 

halinde elden teslim edilecektir.  

Sözlü sınav 10-11-12-13/09/2013 tarihinde, Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığı 

Necatibey Cad. No: 114 Çankaya / ANKARA adresinde yapılacaktır. Adaylar ilan edilen yer ve 

zamanda sözlü sınav giriş kartı, nüfus cüzdanı veya sürücü belgesi gibi fotoğraflı ve onaylı bir 

kimlik belgesiyle hazır bulunacaklardır. 

5 - SINAV SONUÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ VE İLANI  

Sözlü giriş sınavında başarılı sayılabilmek için yüz tam puan üzerinden en az yetmiş puan 

almak gerekir.  

Başvuruda esas alınan KPSS puanı ve sözlü sınavı puanlarının ortalaması esas alınarak 

nihai başarı puanı tespit edilir.  

Sınavda başarılı olanların sayısı ilan edilen kadro sayısından fazla ise, en yüksek puan 

alan adaydan başlamak üzere sıralama yapılarak belirtilen kadro sayısı kadar aday, giriş sınavını 

başarmış kabul edilecektir. Sınav Komisyonu, yapılan sınavda başarılı olmak şartıyla giriş sınavı 

duyurusunda belirtilen TÜİK Uzman Yardımcısı kadro sayısının yarısını geçmemek üzere puan 

sırasına göre yedek aday belirleyecektir. Giriş sınavında yetmiş ve üzerinde puan almış olmak, bu 

sıralamaya giremeyen adaylar için müktesep hak teşkil etmez. Sınavda başarılı olanların sayısı 

ilan edilen kadro sayısından daha az ise sadece başarılı olanlar sınavı kazanmış kabul edilir. 

Nihai başarı listesi http://www.tuik.gov.tr adresinde sözlü sınavın bitimini takip eden 5 iş 

günü içinde ilan edilecek olup, ayrıca sözlü sınavı kazanan (asil ve yedek) adayların adreslerine 

posta yoluyla tebligat yapılacaktır. Kazanan adayların kendilerine bildirilen tarihe kadar müracaat 

etmeleri halinde atamaları yapılır. Müracaat etmeyen asıl adayların yerine, yedek aday listesinden 

en yüksek puan alandan başlamak üzere atama yapılır.  

Belgelerde, başvuru ve işlemler sırasında gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit 

edilenlerin sınavları geçersiz sayılarak atamaları yapılmaz, atamaları yapılmış olsa dahi iptal 

edilir. Bu kişiler hiçbir hak talep edemezler ve haklarında, Türk Ceza Kanununun ilgili hükümleri 

uygulanmak üzere, Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulur. 

Kamuoyuna duyurulur. 6989/1-1 
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Adalet Bakanlığından: 

MÜNHAL NOTERLİKLER 

Aşağıda 2012 yılı gayrisafı gelirleri ve isimleri yazılı olan BİRİNCİ SINIF NOTERLİKLER 

münhaldir. 

1512 sayılı Noterlik Kanununun 22 ve müteakip maddeleri gereğince BİRİNCİ SINIF 

NOTERLERDEN BU NOTERLİKLERE atanmaya istekli olanların ilan tarihinden itibaren bir ay 

içinde Bakanlığımıza veya bulundukları yer Cumhuriyet Başsavcılıklarına başvurmaları 

gerekmektedir. 

Posta ile doğrudan doğruya Bakanlığa gönderilmiş olan dilekçeler başvuru süresi içinde 

Bakanlığa gelmediği takdirde atama işleminde nazara alınmaz. 

İlan olunur. 

  

SIRA NO    NOTERLİĞİN ADI 2012 YILI GAYRİSAFİ GELİRİ 

1 - ANKARA BEŞİNCİ NOTERLİĞİ 713.210,99.-TL. 

2 - ANKARA YEDİNCİ NOTERLİĞİ 578.635,10.-TL. 

3 - BEŞİKTAŞ YİRMİNCİ NOTERLİĞİ 804.991,48.-TL. 

4 - BEYOĞLU ONÜÇÜNCÜ NOTERLİĞİ 782.959,67.-TL. 

5 - HATAY BİRİNCİ NOTERLİĞİ 660.638,05.-TL. 

6 - İSTANBUL BEŞİNCİ NOTERLİĞİ 846.753,19.-TL. 

7 - İSTANBUL ONBİRİNCİ NOTERLİĞİ 639.165,53.-TL. 

8 - KADIKÖY YİRMİÜÇÜNCÜ NOTERLİĞİ 1.143.259,39.-TL. 

 6968/1-1 

————— 

MÜNHAL NOTERLİKLER 

Aşağıda 2012 yılı gayrisafi gelirleri ve isimleri yazılı olan ÜÇÜNCÜ SINIF noterlikler 

münhaldir. 

1512 sayılı Noterlik Kanununun 22 ve müteakip maddeleri gereğince BİRİNCİ SINIF, 

İKİNCİ SINIF, ÜÇÜNCÜ SINIF NOTERLERDEN VE NOTERLİK BELGESİ 

SAHİPLERİNDEN bu noterliklere atanmaya istekli olanların ilan tarihinden itibaren bir ay içinde 

ve istekli oldukları her noterlik için ayrı dilekçe vermek suretiyle Bakanlığımıza veya 

bulundukları yer Cumhuriyet Başsavcılıklarına başvurmaları gerekmektedir. 

Başvuruda bulunan ve belge numarası 9000'in altında olan belge sahiplerinin başvuru 

dilekçelerine 1512 sayılı Noterlik Kanununun 23 üncü maddesi gereğince sabıka kaydı, sağlık 

raporu, mal bildirimi, kayıtlı olunan barodan hakkında soruşturma ya da disiplin cezası olup 

olmadığına ilişkin belge, vukuatlı nüfus kayıt örneği ve Cumhuriyet Başsavcılıklarından temin 

edilebilecek beyannameyi eklemeleri gerekmektedir. Eksik belgelerini ilan tarihinden itibaren bir 

ay içinde tamamlamayan kişilerin istemi dikkate alınmaz. 

Posta ile doğrudan doğruya Bakanlığa gönderilmiş olan dilekçeler ve ekleri başvurma 

süresi içinde Bakanlığa gelmediği takdirde atama işleminde dikkate alınmaz. 

Aynı kanunun değişik 30 uncu maddesi uyarınca, atanma emrinin tebellüğünden sonra 

vazgeçme halinde noterlik belgesi sahipleri de noterler gibi istifa etmiş sayılacaktır. 

İlan olunur. 
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SIRA NO   NOTERLİĞİN ADI İLİ 2012 YILI GAYRİSAFİ GELİRİ 

  1 - AĞAÇÖREN NOTERLİĞİ AKSARAY 47.985,29.-TL. 

  2 - ALTINYAYLA NOTERLİĞİ SİVAS 24.614,92.-TL. 

  3 - ARDANUÇ NOTERLİĞİ ARTVİN 48.325,92.-TL. 

  4 - ARGUVAN NOTERLİĞİ MALATYA 33.075,95.-TL. 

  5 - BAKLAN NOTERLİĞİ DENİZLİ 24.330,50.-TL. 

  6 - BANAZ NOTERLİĞİ UŞAK 182.937,69.-TL. 

  7 - BULDAN NOTERLİĞİ DENİZLİ 174.864,32.-TL. 

  8 - ÇAT NOTERLİĞİ ERZURUM 32.578,91.-TL. 

  9 - ÇAYBAŞI NOTERLİĞİ ORDU 20.537,76.-TL. 

10 - EMET NOTERLİĞİ KÜTAHYA 96.564,34.-TL. 

11 - EMİRDAĞ İKİNCİ NOTERLİĞİ AFYONKARAHİSAR 157.740,18.-TL. 

12 - FINDIKLI NOTERLİĞİ RİZE 111.331,97.-TL. 

13 - GÖKÇEBEY NOTERLİĞİ ZONGULDAK 101.570,45.-TL. 

14 - HASKÖY NOTERLİĞİ MUŞ 38.778,10.-TL. 

15 - HAVSA NOTERLİĞİ EDİRNE 121.488,33.-TL. 

16 - HAVZA NOTERLİĞİ SAMSUN 240.384,13.-TL. 

17 - KARAİSALI NOTERLİĞİ ADANA 123.159,13.-TL. 

18 - KARATAŞ NOTERLİĞİ ADANA 93.489,16.TL. 

19 - KOZAKLI NOTERLİĞİ NEVŞEHİR 130.105,38.TL. 

20 - KÜRTÜN NOTERLİĞİ GÜMÜŞHANE 40.627,23.-TL. 

21 - MALAZGİRT NOTERLİĞİ MUŞ 175.010,51.-TL. 

22 - MUDURNU NOTERLİĞİ BOLU 74.070,24.-TL. 

23 - TONYA NOTERLİĞİ TRABZON 31.580,75.-TL. 

24 - TORUL NOTERLİĞİ GÜMÜŞHANE 50.057,78.-TL. 

25 - TUFANBEYLİ NOTERLİĞİ ADANA 92.566,97.-TL. 

26 - TUNCELİ İKİNCİ NOTERLİĞİ  192.128,39.-TL. 

27 - ULA NOTERLİĞİ MUĞLA 124.138,95.-TL. 

28 - ULUBEY NOTERLİĞİ UŞAK 75.364,29.-TL. 

29 – VİZE NOTERLİĞİ KIRKLARELİ 203.373,46.-TL. 

 6969/41-1 

————— 

MÜNHAL NOTERLİKLER 

Aşağıda 2012 yılı gayrisafi gelirleri ve isimleri yazılı olan İKİNCİ SINIF noterlikler 

münhaldir. 

1512 sayılı Noterlik Kanununun 22 ve müteakip maddeleri gereğince BİRİNCİ SINIF VE 

İKİNCİ SINIF noterlerden bu noterliklere atanmaya istekli olanların ilan tarihinden itibaren bir ay 

içinde Bakanlığımıza veya bulundukları yer Cumhuriyet Başsavcılıklarına başvurmaları 

gerekmektedir. 
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Posta ile doğrudan doğruya Bakanlığa gönderilmiş olan dilekçeler başvuru süresi içinde 

Bakanlığa gelmediği takdirde atama işleminde nazara alınmaz. 

İlan olunur. 

 

SIRA NO    NOTERLİĞİN ADI 2012 YILI GAYRİSAFİ GELİRİ 

  1 - ACIPAYAM NOTERLİĞİ 320.390,35.-TL. 

  2 - ADIYAMAN BİRİNCİ NOTERLİĞİ 467.521,73.-TL. 

  3 - BAFRA İKİNCİ NOTERLİĞİ 360.211,42.-TL. 

  4 - ERBAA NOTERLİĞİ 438.760,56.-TL. 

  5 - ERGANİ NOTERLİĞİ 325.024,34.-TL. 

  6 - GÖNEN İKİNCİ NOTERLİĞİ 305.260,98.-TL. 

  7 - GÜRSU NOTERLİĞİ 494.286,35.-TL. 

  8 - ISPARTA BİRİNCİ NOTERLİĞİ 339.883,77.-TL. 

  9 - ISPARTA ÜÇÜNCÜ NOTERLİĞİ 391.032,82.-TL. 

10 - MANAVGAT BİRİNCİ NOTERLİĞİ 418.316,52.-TL. 

11 - SALİHLİ İKİNCİ NOTERLİĞİ 289.076,97.-TL. 

12 - SUSURLUK NOTERLİĞİ 262.695,04.-TL. 

13 - UŞAK ÜÇÜNCÜ NOTERLİĞİ 608.941,42.-TL. 

14 - YERKÖY NOTERLİĞİ 300.090,82.-TL. 

 6970/1-1 

—— • —— 
Pursaklar Belediye Başkanlığından: 

- Pursaklar Belediye Meclisinin 02.04.2013 gün ve 073 sayılı kararı ile uygun görülen ve 

Ankara Büyükşehir Belediye Meclisinin 09.07.2013 gün ve 1208 sayılı kararı ile onaylanan 

“Pursaklar Saray 98327 ada 1, 2, 3 ve 98321 ada 1, 2, nolu parsellere yönelik 1/1000 Ölçekli 

Uygulama İmar Planı Değişikliği", 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereği, Belediyemiz 

İlan Panosunda 30 gün süreyle askıya çıkartılmıştır. 

İlanen ilgililere duyurulur. 6973/1-1 

————— 

- Pursaklar Belediye Meclisinin 10.05.2013 gün ve 108 sayılı kararı ile uygun görülen ve 

Ankara Büyükşehir Belediye Meclisinin 09.07.2013 gün ve 1220 sayılı kararı ile onaylanan 

“Pursaklar İlçesi 95227 ada 4 nolu parselin kuzeyinde bulunan park alanında trafo yeri 

ayrılmasına yönelik 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği", 3194 sayılı İmar 

Kanununun 8/b maddesi gereği, Belediyemiz İlan Panosunda 30 gün süreyle askıya çıkartılmıştır. 

İlanen ilgililere duyurulur. 6972/1-1 

————— 

- Pursaklar Belediye Meclisinin 10.05.2013 gün ve 107 sayılı kararı ile uygun görülen ve 

Ankara Büyükşehir Belediye Meclisinin 09.07.2013 gün ve 1235 sayılı kararı ile onaylanan 

"Pursaklar İlçesi Saray Mahallesi 98291 ve 98293 nolu adaların kuzeyinde yer alan park 

alanlarında 2 adet trafo yeri ayrılmasına ilişkin 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği", 

3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereği, Belediyemiz İlan Panosunda 30 gün süreyle 

askıya çıkartılmıştır 

 İlanen ilgililere duyurulur. 6971/1-1 

—— • —— 
Yükseköğretim Kurulu Başkanlığından: 

Kars İli Nüfusuna kayıtlı 18.06.1989 doğumlu Mehmet oğlu Fırat Oğul’un 

Bulgaristan’daki Varna Teknik Üniversitesi’nden aldığı diploması ile ilgili olarak, Kurulumuz 

tarafından 22.05.2013 tarih ve 03656 seri numaralı “Elektronik Mühendisliği” alanında 

düzenlenen Mezuniyet Geçici Lisans Diploma Denklik Belgesi’nin Yükseköğretim Yürütme 

Kurulu’nun 24.07.2013 tarihli kararı ile iptal edilmesine karar verildiğinin adı geçene ve ilgili 

olabilecek kurum ve kuruluşlara duyurulmasıyla ilgili işlemler başlatılmıştır. 

İlanen duyurulur. 6942/1-1 
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Radyo ve Televizyon Üst Kurulundan: 

Radyo ve Televizyon Üst Kurulunun 30/07/2013 tarihli ve 2013/45 sayılı toplantısında, 

6112 sayılı Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayın Hizmetleri Hakkında Kanun’un amir 

hükümlerine göre, Hukuk alanında görev yapan TRT Yönetim Kurulu Üyesinin 2954 sayılı 

Türkiye Radyo ve Televizyon Kanunu’nun 11 inci maddesi gereğince görev süresinin 17/09/2013 

Salı günü sona erecek olması nedeniyle, yerine Bakanlar Kurulu tarafından atama yapılabilmesi 

için, iki adayın belirlenmesine karar verilmiştir. Buna göre aday başvuruları, bu duyurunun Resmi 

Gazete’de yayımlandığı tarihten itibaren başlayacak ve başvurular onbeş gün içinde (15 inci gün 

ve saat 18.00’e kadar) yapılacaktır. 

2954 sayılı Türkiye Radyo ve Televizyon Kanunu’nun 11 inci maddesinde belirtilen 

şartları taşıyan adaylar, aşağıda yer alan belgelerle birlikte Radyo ve Televizyon Üst Kurulu İnsan 

Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı Üniversiteler Mahallesi 1597. Cadde No:13   06800 

Bilkent-Çankaya/ANKARA adresine süresi içinde posta ile veya şahsen başvuruda 

bulunabileceklerdir. Eksik veya usulüne uygun olarak hazırlanmayan belgeyle yapılan 

müracaatlar ile postada meydana gelen gecikmelerde başvurular dikkate alınmayacaktır. Başvuru 

tarihi olarak, müracaat dilekçesi ve eklerinin, Üst Kurul evrakına giriş tarihi esas alınacaktır. 

Başvuru için istenilen belgeler: 

1 - Başvuru dilekçesi (adres ve irtibat telefonu da yer alacak) 

2 - Özgeçmiş (Yasada belirtilen temayüz ettiği branşı belirterek) 

3 - Nüfus cüzdan fotokopisi (T.C kimlik numaralı) 

4 - Diploma aslı veya Kurumca onaylı sureti (Postayla yapılan başvurularda noter tasdiki 

aranacaktır.) 

5 - Sabıka kaydının bulunmadığına dair yazılı beyanı 

6 - Herhangi bir siyasi partiye üye olmadığına dair yazılı beyanı 

Kamuoyunun ve ilgililerin dikkatine sunulur. 6975/1-1 

—— • —— 
Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğünden: 

 (ANKARA) 

Ankara Sanayi Odasına 11.12.2000 tarihinden itibaren 159122 Ticaret Sicil ve 47/667 

Oda Sicil Numarası ile kayıtlı bulunan HAZAL Proje İnşaat Taahhüt Makine ve Trafik İmalat 

Sanayi Ticaret Limited Şirketi ile sermayesinin yarısından fazlası hisseye sahip ortağı 

41321119552 T.C. Kimlik No.lu Yusuf ÜNAL’a, Resmi Gazete'de yayınlandığı tarihten itibaren 

2 (İki) yıl süre ile geçici olarak ihalelere katılmaktan yasaklandığı 09.03.2011 gün ve 27869 sayılı 

Resmi Gazete’de yayımlanarak ilan edilmişti. 

Sözü edilen firma tarafından, Genel Müdürlüğümüzce ihaleleri yapılan 2009/141168 ve 

2009/160944 İhale Kayıt Numaralı işlerle ilgili, "İki yıl süre ile ihalelere geçici olarak 

katılmaktan yasaklanma cezasının iptali ve yürütmenin durdurulması" istemi ile Ankara 6. İdare 

Mahkemesinde Genel Müdürlüğümüz ve Bakanlığımız aleyhine açılan davalarda; "İki yıl süreyle 

tüm kamu kurum ve kuruluşlarının ihalelerine girmekten yasaklanmasına ilişkin işlemler"in, 

mahkemenin 07.06.2012 tarihli ve E. 2011/1613 ve Karar No:2012/1026 sayılı, 07.06.2012 tarihli 

ve E. 2011/1614 ve Karar No: 2012/1027 sayılı kararları ile iptal edilmesi nedeni ile firma 

yönünden ihalelere katılmaktan yasaklanma kararlarının kaldırılmasına karar verilmiş, karar 

Resmi Gazete’nin 15.10.2012 tarihli ve 28442 sayılı nüshasında ilan edilmişti. 

Bu defa, Danıştay 13. Dairesinin 12.04.2013 tarih ve E: 2012/3598, K: 2013/1058 sayılı 

kararı ile 2009/160944 İhale Kayıt Numaralı işle ilgili olarak Ankara 6. İdare Mahkemesinin 

07.06.2012 tarih ve E: 2011/1613, K: 2012/1026 sayılı kararının bozulmasına karar verilmiştir. 

Bu nedenle, HAZAL Proje İnşaat Taahhüt Makine ve Trafik İmalat Sanayi Ticaret 

Limited Şirketi ile sermayesinin yarısından fazlası hisseye sahip ortağı 41321119552 T.C. Kimlik 

No.lu Yusuf ÜNAL'a, yasaklama kararının Resmi Gazete'de yayınlandığı 09.03.2011 tarihinden 

15.10.2012 tarihine kadar yasaklı kaldığı günlerden arta kalan 7 ay 6 gün daha Resmi Gazete'de 

yayınlandığı tarihten itibaren 4734 sayılı Kamu İhale Kanunun 2. ve 3. maddeleri ile istisna 

edilenler dahil bütün kamu kurum ve kuruluşlarının ihalelerine katılmaktan yasaklanmasına karar 

verilmiştir. 

Duyurulur. 6974/1-1 
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Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan : 

KURUL KARARI 

Karar No : 4529 Karar Tarihi : 01/08/2013 

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 01/08/2013 tarihli toplantısında; İhaleli Doğal Gaz 

Dağıtım Şirketlerinin Varlık Tabanının Belirlenmesine İlişkin Usul ve Esasları düzenleyen 

22/12/2011 tarih ve 3579 sayılı ve Doğal Gaz Dağıtım Şirketleri İçin Tarife Hesaplama Usul ve 

Esaslarını belirleyen 22/12/2011 tarih ve 3580 sayılı Kurul Kararları uyarınca Armagaz Arsan 

Marmara Doğalgaz Dağıtım A.Ş.’nin (ARMAGAZ) 2012-2016 yılları arası perakende satış 

tarifelerine yönelik aşağıdaki Karar alınmıştır: 

MADDE 1 – ARMAGAZ’ın tarife hesaplamalarına esas 2013 yılı başı Baz Varlık Tabanı 

42.367.448 TL olarak belirlenmiştir. 

MADDE 2 – a) Şirketin tarife uygulama dönemi öngörülen şebeke yatırım tutarı tavanları 

olarak aşağıdaki tutarlar dikkate alınır. 

 

 

2013 2014 2015 2016 

Yatırım Tavanı (TL) 8.597.516 8.597.516 8.597.516 8.597.516 

 

b) (a) fıkrasında belirlenen tutarlara şirketin serbest tüketicilere yapacağı bağlantıların 

maliyetleri ile mal ve hizmet üretim amaçlı abonelere yapacağı münferit bağlantıların maliyetleri 

dahil değildir. 

MADDE 3 – a) Ekte yer alan parametreler kullanılarak, ARMAGAZ perakende satış 

tarifelerine yönelik hesaplamalar yapılmıştır. 

b) Şirketin uygulayacağı sistem kullanım bedelleri aşağıdaki tabloda müşteri grubu 

bazında 2013 yılı Ağustos ayı için üst sınır fiyat olarak belirlenen birim bedelleri geçemez.  

 

 

YILLIK TÜKETİM MİKTARI 

SİSTEM KULLANIM BEDELİ 

(TL/m3) 

Kademe 1 0-10.000 Sm3 0,112244 

Kademe 2 10.001 Sm3 – 10.000.000 Sm3 0,034586 

Kademe 3 10.000.000 Sm3 ve üzeri 0,036525 

 

c) (b) fıkrasında 2013 yılı Ağustos ayı için belirlenen sistem kullanım bedeli üst sınırları 

her ay aşağıdaki formüle göre hesaplanır: 

 fSKBj (i) = fSKBj (i-1) (1+ÜFE(i-2)) 

Burada: 

i : Tarifenin uygulanacağı ayı, 

j : Her bir kademeyi, 

fSKBj (i) : i nci ayda j inci kademenin sistem kullanım bedeli üst sınırını (TL/m3), 

fSKBj (i-1) : i-1 nci ayda j inci kademenin sistem kullanım bedeli üst sınırını (TL/m3), 

ÜFE(i-2) : i-2 nci ayda Üretici Fiyatları Endeksi’nde meydana gelen ve i-1 inci ay içinde 

açıklanan değişim oranını (%) 

gösterir. 

d) Şirketin sadece taşıma hizmeti alanlara uygulayacağı sistem kullanım bedeli ilgili 

müşteri grubu için ilgili ayda geçerli olan sistem kullanım bedeli üst sınırını geçemez. 
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e) Şirketin doğal gaz satışı yaptığı müşterilerine uygulayacağı perakende satış fiyatı, her 

ay, Özel Tüketim Vergisi dahil doğal gaz alım fiyatına ilgili müşteri grubu için ilgili ayda geçerli 

olan sistem kullanım bedeli üst sınırının ilavesiyle bulunan fiyatı geçemez. 

f) BOTAŞ ya da diğer tedarikçilerin, dağıtım bölgeleri içinde bulunan serbest tüketicilere 

veya CNG satış şirketlerine, dağıtım şebekesi vasıtasıyla, doğal gaz satışı yapması durumunda; 

ilgili müşteri grubu için ilgili ayda geçerli olan sistem kullanım bedeli, BOTAŞ ya da ilgili 

tedarikçiler tarafından dağıtım şirketine ödenir. 

MADDE 4 – Bu Kararda hacim cinsinden belirlenen ve hesaplama yöntemi gösterilen 

doğal gaz satış ve hizmet fiyatları, (TL/m3) olarak ve 10,64’e bölünmek suretiyle ilgili tüzel 

kişiler tarafından enerji (TL/kWh) bazında ayrıca düzenlenir.  

MADDE 5 – Bu Kararda belirlenen ve hesaplama yöntemi gösterilen fiyatlar için doğal 

gazın 9155 Kcal/m3 üst ısıl değeri esas alınır. 

MADDE 6 – Bu Karara göre belirlenecek fiyatlara, Katma Değer Vergisi dahil değildir. 

Tarifelerde, bu Kararda belirtilenlerin dışında herhangi bir unsur yer alamaz. 

Madde 7– Şirket her tarife dönemi için Kurumun talep ettiği bilgi ve belgeleri müşteri 

grubu bazında her ay uygulama dönemi başlangıcından itibaren 7 gün içinde Kuruma yazı ile 

bildirir.  

MADDE 8 – Bu Karar 01/08/2013 tarihinden itibaren uygulanmak üzere yayımı tarihinde 

yürürlüğe girer. 

MADDE 9 – Bu Kararı Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Başkanı yürütür. 

 

TARİFE YILI BAŞI DÜZENLENMİŞ VARLIK 

TABANINA ESAS VERİLER 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Şebeke Yatırım Harcamaları (Cari Fiyatlarla) 174.550 14.452.724 14.944.037 7.273.451 10.772.096 4.166.903 6.367.561 6.150.878 6.662.248

Düzenlenmiş Şebeke Yatırım Harcamaları (Cari Fiyatlarla)174.458 13.141.830 12.170.357 6.704.939 9.890.684 3.874.782 6.172.604 5.855.679 5.995.090

Bağlantı Gelirleri (Cari Fiyatlarla) 0 938.161 3.955.807 2.946.076 2.841.840 2.274.814 5.514.366 3.514.134 5.168.610

Tarifeye Esas Net Yatırım Tutarları  (2013 Başı) 313.584 21.356.647 13.375.050 6.168.128 9.439.975 2.458.059 1.656.491 3.059.160 1.538.916

Yatırımların İtfası (Yıllık) 128.284 7.766.054 4.255.698 1.682.217 2.145.449 446.920 225.885 278.105 69.951

PROJEKSİYON VERİLERİ 2013 2014 2015 2016

Tarife Yılı Başı Düzenlenmiş Varlık Tabanı 42.367.448 46.468.117 50.224.937 53.612.178

Öngörülen Şebeke Yatırım Tutarı 8.597.516 8.597.516 8.597.516 8.597.516

Öngörülen Bağlantı Gelirleri (Vergi Yükü Hariç) 2.284.080 2.343.663 2.433.037 2.510.653

Öngörülen Tarifeye Esas Net Yatırım Tutarları 6.313.436 6.253.853 6.164.479 6.086.863

Nominal Düzenlenmiş Varlık Tabanı 48.680.885 54.934.738 61.099.217 67.186.080

Yatırımların İtfası 2.212.767 2.497.034 2.777.237 3.053.913

Tarifeye Esas Düzenlenmiş Varlık Tabanı 44.417.783 48.346.527 51.918.558 55.128.654

Şebeke Harici Düzenlenmiş Varlık Tabanı 2.220.889 2.417.326 2.595.928 2.756.433

Makul Getiri Tutarı 5.209.229 5.669.984 6.088.905 6.465.379

Düzenlenmiş İşletme Giderleri 5.413.049 5.709.782 6.072.862 6.443.296

AR-GE Tutarı 51.668 54.696 58.290 61.957

Ar-Ge Dahil Düzenlenmiş İşletme Giderleri 5.464.716 5.764.479 6.131.152 6.505.253

Diğer Gelirler (2013 Başı Değeri) 571.137 604.615 644.343 684.871

Tarifeye Esas Net İşletme Giderleri 4.893.579 5.159.864 5.486.809 5.820.382

İşletme Sermayesi Gideri 48.243 50.868 54.091 57.379

Yıllık Gelir Gereksinimi 12.363.818 13.377.750 14.407.042 15.397.053

Yeni Abone Sayısı (BBS) 8.195 8.409 8.730 9.008

Toplam Tüketim 321.630.130 313.637.541 318.434.543 323.401.684

Toplam Gelir Gereksinimi Gelir Farkı Öncesi

Toplam Gelir Gereksinimi Gelir Farkı Sonrası

BAZ VARLIK TABANI (2013 YILI BAŞI) 42.367.448

55.545.662

57.255.723

ARMAGAZ TARİFELERİNE ESAS TARİFE VERİLERİ TABLOSU
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Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan : 

KURUL KARARI 

Karar No : 4530 Karar Tarihi : 01/08/2013 

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 01/08/2013 tarihli toplantısında; İhaleli Doğal Gaz 

Dağıtım Şirketlerinin Varlık Tabanının Belirlenmesine İlişkin Usul ve Esasları düzenleyen 

22/12/2011 tarih ve 3579 sayılı ve Doğal Gaz Dağıtım Şirketleri İçin Tarife Hesaplama Usul ve 

Esaslarını belirleyen 22/12/2011 tarih ve 3580 sayılı Kurul Kararları uyarınca ÇORDAŞ Çorlu 

Doğalgaz Dağıtım A.Ş.’nin (ÇORDAŞ) 2012-2016 yılları arası perakende satış tarifelerine 

yönelik aşağıdaki Karar alınmıştır: 

MADDE 1 – ÇORDAŞ’ın tarife hesaplamalarına esas 2013 yılı başı Baz Varlık Tabanı 

19.917.217 TL olarak belirlenmiştir. 

MADDE 2 – a) Şirketin tarife uygulama dönemi öngörülen şebeke yatırım tutarı tavanları 

olarak aşağıdaki tutarlar dikkate alınır. 

 

 
2013 2014 2015 2016 

Yatırım Tavanı (TL) 4.255.690 4.255.690 4.255.690 4.255.690 

 

b) (a) fıkrasında belirlenen tutarlara şirketin serbest tüketicilere yapacağı bağlantıların 

maliyetleri ile mal ve hizmet üretim amaçlı abonelere yapacağı münferit bağlantıların maliyetleri 

dahil değildir. 

Madde 3– a) Ekte yer alan parametreler kullanılarak, ÇORDAŞ perakende satış 

tarifelerine yönelik hesaplamalar yapılmıştır. 

b) Şirketin uygulayacağı sistem kullanım bedelleri aşağıdaki tabloda müşteri grubu 

bazında 2013 yılı Ağustos ayı için üst sınır fiyat olarak belirlenen birim bedelleri geçemez. 

 

 

YILLIK TÜKETİM MİKTARI 

SİSTEM KULLANIM BEDELİ 

(TL/m3) 

Kademe 1 0-10.000 Sm3 0,110297 

Kademe 2 10.001 – 100.000 Sm3 0,043178 

Kademe 3 100.001 ve üzeri 0,027241 

 

c) (b) fıkrasında 2013 yılı Ağustos ayı için belirlenen sistem kullanım bedeli üst sınırları 

her ay aşağıdaki formüle göre hesaplanır: 

fSKBj (i) = fSKBj (i-1) (1+ÜFE(i-2)) 

Burada: 

i : Tarifenin uygulanacağı ayı, 

j : Her bir kademeyi, 

fSKBj (i) : i nci ayda j inci kademenin sistem kullanım bedeli üst sınırını (TL/m3), 

fSKBj (i-1) : i-1 nci ayda j inci kademenin sistem kullanım bedeli üst sınırını (TL/m3), 

ÜFE(i-2) : i-2 nci ayda Üretici Fiyatları Endeksi’nde meydana gelen ve i-1 inci ay içinde 

açıklanan değişim oranını (%) 

gösterir. 

d) Şirketin sadece taşıma hizmeti alanlara uygulayacağı sistem kullanım bedeli ilgili 

müşteri grubu için ilgili ayda geçerli olan sistem kullanım bedeli üst sınırını geçemez. 
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e) Şirketin doğal gaz satışı yaptığı müşterilerine uygulayacağı perakende satış fiyatı, her 

ay, Özel Tüketim Vergisi dahil doğal gaz alım fiyatına ilgili müşteri grubu için ilgili ayda geçerli 

olan sistem kullanım bedeli üst sınırının ilavesiyle bulunan fiyatı geçemez. 

f) BOTAŞ ya da diğer tedarikçilerin, dağıtım bölgeleri içinde bulunan serbest tüketicilere 

veya CNG satış şirketlerine, dağıtım şebekesi vasıtasıyla, doğal gaz satışı yapması durumunda; 

ilgili müşteri grubu için ilgili ayda geçerli olan sistem kullanım bedeli, BOTAŞ ya da ilgili 

tedarikçiler tarafından dağıtım şirketine ödenir. 

MADDE 4 – Bu Kararda hacim cinsinden belirlenen ve hesaplama yöntemi gösterilen 

doğal gaz satış ve hizmet fiyatları, (TL/m3) olarak ve 10,64’e bölünmek suretiyle ilgili tüzel 

kişiler tarafından enerji (TL/kWh) bazında ayrıca düzenlenir.  

MADDE 5 – Bu Kararda belirlenen ve hesaplama yöntemi gösterilen fiyatlar için doğal 

gazın 9155 Kcal/m3 üst ısıl değeri esas alınır. 

MADDE 6 – Bu Karara göre belirlenecek fiyatlara, Katma Değer Vergisi dahil değildir. 

Tarifelerde, bu Kararda belirtilenlerin dışında herhangi bir unsur yer alamaz. 

MADDE 7 – Şirket her tarife dönemi için Kurumun talep ettiği bilgi ve belgeleri müşteri 

grubu bazında her ay uygulama dönemi başlangıcından itibaren 7 gün içinde Kuruma yazı ile 

bildirir. 

MADDE 8 – Bu Karar 01.08.2013 tarihinden itibaren uygulanmak üzere yayımı tarihinde 

yürürlüğe girer. 

MADDE 9 – Bu Kararı Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Başkanı yürütür. 

 

 

TARİFE YILI BAŞI DÜZENLENMİŞ VARLIK 

TABANINA ESAS VERİLER 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Şebeke Yatırım Harcamaları (Cari Fiyatlarla) 4.569.963 7.034.252 7.736.547 4.723.823 6.353.985 2.542.006 2.340.545 1.933.854 4.266.459

Düzenlenmiş Şebeke Yatırım Harcamaları (Cari Fiyatlarla)4.351.298 6.686.202 7.254.937 4.672.032 5.995.191 2.289.794 2.258.512 1.866.115 3.723.514

Bağlantı Gelirleri (Cari Fiyatlarla) 830.869 997.380 4.214.739 2.561.319 2.135.358 2.360.470 2.496.459 3.404.561 4.360.967

Tarifeye Esas Net Yatırım Tutarları  (2013 Başı) 6.647.485 10.143.840 5.498.027 3.639.183 5.264.996 306.251 104.312 -1.197.974 -72.434

Yatırımların İtfası (Yıllık) 2.719.426 3.688.669 1.749.372 992.504 1.196.590 55.682 14.224 0 0

PROJEKSİYON VERİLERİ 2013 2014 2015 2016

Tarife Yılı Başı Düzenlenmiş Varlık Tabanı 19.917.217 20.319.689 20.842.877 21.447.716

Öngörülen Şebeke Yatırım Tutarı 4.255.690 4.255.690 4.255.690 4.255.690

Öngörülen Bağlantı Gelirleri (Vergi Yükü Hariç) 2.885.614 2.693.907 2.533.998 2.395.128

Öngörülen Tarifeye Esas Net Yatırım Tutarları 1.370.076 1.561.783 1.721.692 1.860.562

Nominal Düzenlenmiş Varlık Tabanı 21.287.293 22.849.076 24.570.768 26.431.330

Yatırımların İtfası 967.604 1.038.594 1.116.853 1.201.424

Tarifeye Esas Düzenlenmiş Varlık Tabanı 20.118.453 20.581.283 21.145.297 21.777.285

Şebeke Harici Düzenlenmiş Varlık Tabanı 1.005.923 1.029.064 1.057.265 1.088.864

Makul Getiri Tutarı 2.359.452 2.413.732 2.479.878 2.553.997

Düzenlenmiş İşletme Giderleri 4.935.679 5.190.555 5.551.993 5.883.891

AR-GE Tutarı 47.601 50.180 53.662 56.861

Ar-Ge Dahil Düzenlenmiş İşletme Giderleri 4.983.280 5.240.735 5.605.655 5.940.751

Diğer Gelirler (2013 Başı Değeri) 506.062 533.483 570.501 604.503

Tarifeye Esas Net İşletme Giderleri 4.477.218 4.707.252 5.035.154 5.336.248

İşletme Sermayesi Gideri 44.138 46.406 49.638 52.607

Yıllık Gelir Gereksinimi 7.848.412 8.205.984 8.681.523 9.144.275

Yeni Abone Sayısı (BBS) 10.478 9.782 9.201 8.697

Toplam Tüketim 239.543.797 235.382.285 253.452.570 269.918.418

Toplam Gelir Gereksinimi Gelir Farkı Öncesi

Toplam Gelir Gereksinimi Gelir Farkı Sonrası

BAZ VARLIK TABANI (2013 YILI BAŞI) 19.917.217

33.880.195

39.679.682

ÇORDAŞ TARİFELERİNE ESAS TARİFE VERİLERİ TABLOSU
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Kayseri ve Civarı Elektrik Ticaret Anonim Şirketinden: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

1. İhale Kayıt Numarası (İKN) 2013/87892 

2. Yasaklama Kararı Veren 

Bakanlık/Kurum 
BİT/Kayseri ve Civarı Elektrik T.A.Ş. 

3. İhaleyi Yapan İdarenin  

Adı 

Kayseri ve Civarı Elektrik T.A.Ş. – 

DS Planlama ve Yatırımlar 

Müdürlüğü 

İl/İlçe Kayseri/Melikgazi 

Adresi 
Seyitgazi Mh. Nuhnaci Yazgan 

Cd. No: 32 
Tel-Faks (352) 207 80 00 – (352) 207 81 40 

Posta Kodu 38030 E-Mail ihale@kcetas.com.tr 

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi 5. Ortak ve/veya Ortaklıkların 

Adı/Unvanı 

EVSİM İnşaat Yapı Malzemeleri Gıda 

Süt ve Süt Ürünleri Sanayii ve Ticaret 

Limited Şirketi 

Mehmet Erhan 

Adresi 

Kalpakoğlu Mh. Yenisu Sk. Dünya İş 

Merkezi A Bl. No: 44/21 

Melikgazi/Kayseri 

Alpaslan Mh. Belde Cd. Belde 

Apartmanı Kat: 4/8 

Melikgazi/Kayseri 

T.C. Kimlik No.  36838788810 

Vergi Kimlik/ 

Mükellefiyet No. 
3630004637  

Kayıtlı Olduğu 

Ticaret/Esnaf Odası 
Kayseri Ticaret Odası  

Ticaret/Esnaf Sicil 

No. 
17062  

6. Yasaklama 

Süresi 
Ay (  ) Yıl (1) 

7. Yasaklamanın 

Dayanağı ve Kapsamı 

a-4734 

KİK 
(X) 

b-4735 

KİSK 
(  ) 

 

c-2886 DİK (  ) d-Diğer Mevzuat (  ) 

Tüm İhalelerden (  ) Tüm İhalelerden (  ) 

Bakanlık İhalelerinden (  ) Bakanlık İhalelerinden (  ) 

Kurum İhalelerinden (  ) Kurum İhalelerinden (  ) 
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Milli Eğitim Bakanlığından: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

1. İhale Kayıt Numarası (İKN) 2013/71532 

2. Yasaklama Kararı Veren 

Bakanlık/Kurum 
Milli Eğitim Bakanlığı 

3. İhaleyi Yapan İdarenin  

Adı 
Atatürk Üniversitesi Yapı İşleri ve 

Teknik Daire Başkanlığı 
İl/İlçe Erzurum/Yakutiye 

Adresi Atatürk Mah. Tel-Faks 442 231 13 00 - 442 231 13 30 

Posta Kodu 25240 E-Mail e-posta: yapitek@atauni.edu.tr 

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi 5. Ortak ve/veya Ortaklıkların 

Adı/Unvanı İsmail Turhan  

Adresi 
Kazım Karabekir İş Merkezi C 

Blok Kat: 3 No: 159 Erzurum 
 

T.C. Kimlik No. 19042940380  

Vergi Kimlik/ 

Mükellefiyet No. 
8710039335  

Kayıtlı Olduğu 

Ticaret/Esnaf Odası 
Erzurum Ticaret ve Sanayi Odası  

Ticaret/Esnaf Sicil No. 7895  

6. Yasaklama 

Süresi 
Ay (  ) Yıl (1) 

7. Yasaklamanın 

Dayanağı ve 

Kapsamı 

a-4734 

KİK 
(X) 

b-4735 

KİSK 
(  ) 

 

c-2886 DİK (  ) d-Diğer Mevzuat (  ) 

Tüm İhalelerden (X) Tüm İhalelerden (  ) 

Bakanlık İhalelerinden (  ) Bakanlık İhalelerinden (  ) 

Kurum İhalelerinden (  ) Kurum İhalelerinden (  ) 

Yasaklama Kararı Aşağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 

1 - İKN : İstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan 

yasaklamalarda doldurulacaktır. 

2 - T.C. Kimlik No : Yasaklananın gerçek kişi olması durumunda doldurulacaktır. 

3 - Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No : Herhangi bir Ticaret 

veya Esnaf Odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 

4 - Diğer Mevzuat : İstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların 

dışındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 

5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların : 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı 

Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm 

doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kişinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir. 
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İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünden: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

1. İhale Kayıt Numarası (İKN) 2011/67444 

2. Yasaklama Kararı Veren 

Bakanlık/Kurum 
İçişleri Bakanlığı 

3. İhaleyi Yapan İdarenin  

Adı Ceyhan Belediye Başkanlığı İl/İlçe Ceyhan/Adana 

Adresi 

Konakoğlu Mah. Dr. Mahir Alp 

Boydak Bulvarı No: 58 

Ceyhan/Adana 

Tel-Faks 
0 322 613 40 22 

0 322 613 40 26 

Posta Kodu 1960 E-Mail  

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi 5. Ortak ve/veya Ortaklıkların 

Adı/Unvanı 
Haysel İnşaat Makina Sanayi ve 

Ticaret Limited Şirketi 
Mehmet Özdemir 

Adresi 
Kavacık Subayevleri Mah. İrfanbaştuğ 

Cad. No: 97/2 Keçiören/Ankara 
 

T.C. Kimlik No.  35365485346 

Vergi Kimlik/ 

Mükellefiyet No. 
4600065345  

Kayıtlı Olduğu 

Ticaret/Esnaf Odası 
Ankara Ticaret Odası  

Ticaret/Esnaf Sicil 

No. 
131959  

6. Yasaklama 

Süresi 
Ay (  ) Yıl (1) 

7. Yasaklamanın 

Dayanağı ve Kapsamı 

a-4734 

KİK 
(  ) 

b-4735 

KİSK 
(X) 

 

c-2886 DİK (  ) d-Diğer Mevzuat (  ) 

Tüm İhalelerden (X) Tüm İhalelerden (  ) 

Bakanlık İhalelerinden (  ) Bakanlık İhalelerinden (  ) 

Kurum İhalelerinden (  ) Kurum İhalelerinden (  ) 

Yasaklama Kararı Aşağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 

1 - İKN : İstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan 

yasaklamalarda doldurulacaktır. 

2 - T.C. Kimlik No : Yasaklananın gerçek kişi olması durumunda doldurulacaktır. 

3 - Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No : Herhangi bir Ticaret 

veya Esnaf Odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 

4 - Diğer Mevzuat : İstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların 

dışındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 

5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların : 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı 

Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm 

doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kişinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir. 
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İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünden: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

1. İhale Kayıt Numarası (İKN) 2013/66340 

2. Yasaklama Kararı Veren 

Bakanlık/Kurum 
İçişleri Bakanlığı 

3. İhaleyi Yapan İdarenin  

Adı 
Kahramanmaraş Belediye 

Başkanlığı 
İl/İlçe Kahramanmaraş – Merkez 

Adresi 
İsmetpaşa Mah. Azerbaycan Bul. 

Bel. Hiz. Binası K.Maraş 
Tel-Faks 344 228 46 00 - 344 228 46 96 

Posta Kodu 46100 E-Mail fenisleri@kahramanmaras.bel.tr 

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi 5. Ortak ve/veya Ortaklıkların 

Adı/Unvanı Okumuş Presli Briket - İbrahim Okumuş  

Adresi 
Şazibey Mah. Karocular Cad. No: 9 

K.Maraş 
 

T.C. Kimlik No. 21917020776  

Vergi Kimlik/ 

Mükellefiyet No. 
  

Kayıtlı Olduğu 

Ticaret/Esnaf Odası 
  

Ticaret/Esnaf Sicil 

No. 
  

6. Yasaklama 

Süresi 
Ay (6) Yıl (  ) 

7. Yasaklamanın 

Dayanağı ve Kapsamı 

a-4734 

KİK 
(X) 

b-4735 

KİSK 
(  ) 

 

c-2886 DİK (  ) d-Diğer Mevzuat (  ) 

Tüm İhalelerden (X) Tüm İhalelerden (  ) 

Bakanlık İhalelerinden (  ) Bakanlık İhalelerinden (  ) 

Kurum İhalelerinden (  ) Kurum İhalelerinden (  ) 

Yasaklama Kararı Aşağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 

1 - İKN : İstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan 

yasaklamalarda doldurulacaktır. 

2 - T.C. Kimlik No : Yasaklananın gerçek kişi olması durumunda doldurulacaktır. 

3 - Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No : Herhangi bir Ticaret 

veya Esnaf Odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 

4 - Diğer Mevzuat : İstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların 

dışındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 

5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların : 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı 

Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm 

doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kişinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir. 
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Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğünden: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

1. İhale Kayıt Numarası (İKN) 2013/17362 

2. Yasaklama Kararı Veren 

Bakanlık/Kurum 
TC. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı 

3. İhaleyi Yapan İdarenin  

Adı Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü İl/İlçe Merkez/Rize 

Adresi 
Müftü Mh. Menderes Bulvarı 

Merkez/Rize 
Tel-Faks 

(0464) 213 02 11                          

(0464) 213 02 26 

Posta Kodu 53080 E-Mail fuat.toprak@caykur.gov.tr 

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi 5. Ortak ve/veya Ortaklıkların 

Adı/Unvanı 
Aşa Tekstil ve Petrol Ürünleri San. 

Paz. ve Dış Tic. Ltd. Şti. 
 

Adresi 

Atatürk Cd. Ak İş Çarşısı Kat: 1 

Rize/Tophane Mh. Ordu Cd. No: 7/A 

Rize 

 

T.C. Kimlik No.   

Vergi Kimlik/ 

Mükellefiyet No. 
0320027354  

Kayıtlı Olduğu 

Ticaret/Esnaf Odası 
Rize Ticaret ve Sanayi Odası  

Ticaret/Esnaf Sicil 

No. 
5561  

6. Yasaklama 

Süresi 
Ay (  ) Yıl (1) 

7. Yasaklamanın 

Dayanağı ve Kapsamı 

a-4734 

KİK 
(X) 

b-4735 

KİSK 
(  ) 

 

c-2886 DİK (  ) d-Diğer Mevzuat (  ) 

Tüm İhalelerden (X) Tüm İhalelerden (  ) 

Bakanlık İhalelerinden (  ) Bakanlık İhalelerinden (  ) 

Kurum İhalelerinden (  ) Kurum İhalelerinden (  ) 

Yasaklama Kararı Aşağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 

1 - İKN : İstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan 

yasaklamalarda doldurulacaktır. 

2 - T.C. Kimlik No : Yasaklananın gerçek kişi olması durumunda doldurulacaktır. 

3 - Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No : Herhangi bir Ticaret 

veya Esnaf Odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 

4 - Diğer Mevzuat : İstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların 

dışındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 

5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların : 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı 

Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm 

doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kişinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir. 
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Kırıkkale Üniversitesi Rektörlüğü Sağlık-Kültür ve Spor Dairesi Başkanlığından: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

1. İhale Kayıt Numarası (İKN)  

2. Yasaklama Kararı Veren 

Bakanlık/Kurum 
Milli Eğitim Bakanlığı Orta Öğretim Genel Müdürlüğü 

3. İhaleyi Yapan İdarenin  

Adı 

Kırıkkale Üniversitesi Rektörlüğü 

Sağlık-Kültür ve Spor Dairesi 

Başkanlığı 

İl/İlçe Kırıkkale/Yahşihan 

Adresi 
Kırıkkale Üniversitesi Merkez 

Yerleşkesi 
Tel-Faks (318) 357 34 05 – 357 33 35 

Posta Kodu 71450 E-Mail sks@kku.edu.tr 

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi 5. Ortak ve/veya Ortaklıkların 

Adı/Unvanı Yüksel Eroğlu  

Adresi Yeni Mah. 142. Sok. No: 33/3 Kırıkkale  

T.C. Kimlik No. 12803352262  

Vergi Kimlik/ 

Mükellefiyet No. 
  

Kayıtlı Olduğu 

Ticaret/Esnaf Odası 
  

Ticaret/Esnaf Sicil 

No. 
  

6. Yasaklama 

Süresi 
Ay (  ) Yıl (1) 

7. Yasaklamanın 

Dayanağı ve Kapsamı 

a-4734 

KİK 
(  ) 

b-4735 

KİSK 
(  ) 

 

c-2886 DİK (X) d-Diğer Mevzuat (  ) 

Tüm İhalelerden (X) Tüm İhalelerden (  ) 

Bakanlık İhalelerinden (  ) Bakanlık İhalelerinden (  ) 

Kurum İhalelerinden (  ) Kurum İhalelerinden (  ) 

Yasaklama Kararı Aşağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 

1 - İKN : İstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan 

yasaklamalarda doldurulacaktır. 

2 - T.C. Kimlik No : Yasaklananın gerçek kişi olması durumunda doldurulacaktır. 

3 - Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No : Herhangi bir Ticaret 

veya Esnaf Odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 

4 - Diğer Mevzuat : İstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların 

dışındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 

5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların : 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı 

Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm 

doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kişinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir. 
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İ Ç İ N D E K İ L E R

BAŞBAKANLIK BASIMEVİ Perakende Satış Fiyatı  (KDV dahil)   30 Kr 
www.bbasimevi.gov.tr
e-posta : bbasimevi@basbakanlik.gov.tr

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

CUMHURBAŞKANLIĞINA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

— Cumhurbaşkanlığına, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Cemil ÇİÇEK’in

Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

BAKANLIKLARA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

— Başbakan Yardımcısı Ali BABACAN’a, Maliye Bakanı Mehmet ŞİMŞEK’in

Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

— Dışişleri Bakanlığına, Başbakan Yardımcısı Beşir ATALAY’ın Vekâlet

Etmesine Dair Tezkere

— Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığına, Orman ve Su İşleri Bakanı

Veysel EROĞLU’nun Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

YÖNETMELİKLER

— Millî Eğitim Bakanlığı İlköğretim Kurumları Yönetmeliğinde Değişiklik

Yapılmasına Dair Yönetmelik

— İstanbul Takas ve Saklama Bankası Anonim Şirketi Merkezi Karşı Taraf

Yönetmeliği

— Abant İzzet Baysal Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim-Öğretim ve Sınav

Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

— İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Avrupa Birliği Uygulama ve Araştırma

Merkezi Yönetmeliği

TEBLİĞLER

— İşkolu Tespit Kararı (No: 2013/41)

— Kamu Görevlilerinin Geneline ve Hizmet Kollarına Yönelik Mali ve Sosyal

Haklara İlişkin 2014 ve 2015 Yıllarını Kapsayan 2. Dönem Toplu Sözleşme

İLÂN BÖLÜMÜ

a - Yargı İlânları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma

Senetlerinin Günlük Değerleri


