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       YASAMA BÖLÜMÜ

TBMM KARARI

SON YILLARDA TÜRK SPORUNDA YAŞANAN DOPİNG SORUNUNUN
ARAŞTIRILARAK ALINMASI GEREKEN ÖNLEMLERİN BELİRLENMESİ

AMACIYLA KURULAN MECLİS ARAŞTIRMASI KOMİSYONUNA
ÜYE SEÇİMİNE İLİŞKİN KARAR

           Karar No. 1053                                                         Karar Tarihi: 28.11.2013
Son yıllarda Türk sporunda yaşanan doping sorununun araştırılarak alınması gereken

önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasa’nın 98’inci, İçtüzük’ün 104 ve 105’inci maddeleri
uyarınca kurulan (10/753, 754, 755, 756, 757, 758, 759, 760, 761, 762, 763, 764, 765) Esas
Numaralı Meclis Araştırması Komisyonunun üyeliklerine Genel Kurulun 28.11.2013 tarihli
23’üncü Birleşiminde yapılan seçimde ve Komisyonun Başkan, Başkanvekili, Sözcü ve Kâtip
üyelikleri için aynı tarihteki Komisyon toplantısında yapılan seçimde, aşağıda adları ve seçim
çevreleri yazılı milletvekilleri seçilmişlerdir.

Başkan Osman Aşkın BAK İstanbul AK Parti
Başkanvekili Adem TATLI Giresun AK Parti
Sözcü Hakan ŞÜKÜR İstanbul AK Parti
Kâtip Gönül BEKİN ŞAHKULUBEY Mardin AK Parti
Üye Halil AKSOY Ağrı BDP
Üye Mehmet Kerim YILDIZ Ağrı AK Parti
Üye Fatih ŞAHİN Ankara AK Parti
Üye Metin Lütfi BAYDAR Aydın CHP
Üye Ülker CAN Eskişehir AK Parti
Üye Mehmet DOMAÇ İstanbul AK Parti
Üye Erdal AKSÜNGER İzmir CHP
Üye Hamza DAĞ İzmir AK Parti
Üye Mesut DEDEOĞLU Kahramanmaraş MHP
Üye Mehmet Hilal KAPLAN Kocaeli CHP
Üye Ayşe TÜRKMENOĞLU Konya AK Parti
Üye Ali ÖZ Mersin MHP
Üye Mehmet Volkan CANALİOĞLU Trabzon CHP

Başbakanlık
Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır
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YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

MİLLETLERARASI ANDLAŞMA

Karar Sayısı : 2013/5565

26 Haziran 2013 tarihinde Sana’da imzalanan ekli “Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile

Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı Arasında Üçüncü Taraf Maliyet Paylaşımı Anlaşması”nın

yürürlüğe girmesi; Dışişleri Bakanlığının 30/9/2013 tarihli ve 846484 sayılı yazısı üzerine,

28/3/2002 tarihli ve 4749 sayılı Kanunun 9 uncu maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca

4/11/2013 tarihinde kararlaştırılmıştır.

                                                                                                                                       Abdullah GÜL

                                                                                                                                  CUMHURBAŞKANI

    Recep Tayyip ERDOĞAN

                  Başbakan

                   B. ARINÇ                                  A. BABACAN                                B. ATALAY                                  B. BOZDAĞ

           Başbakan Yardımcısı                     Başbakan Yardımcısı                    Başbakan Yardımcısı                     Başbakan Yardımcısı

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

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

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

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

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

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

                  M. GÜLER                                   C. YILMAZ                                    F. ŞAHİN                                    M. ŞİMŞEK

                İçişleri Bakanı                             Kalkınma Bakanı                  Kültür ve Turizm Bakanı V.                    Maliye Bakanı

                                          N. AVCI                                           İ. YILMAZ                                          V. EROĞLU

                                Millî Eğitim Bakanı                         Millî Savunma Bakanı                      Orman ve Su İşleri Bakanı

                                                    M. MÜEZZİNOĞLU                                           B. YILDIRIM

                                                          Sağlık Bakanı                         Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı
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BAKANLAR KURULU KARARI

Karar Sayısı : 2013/5548

Bazı kamu kurum ve kuruluşlarına ait kadrolarda düzenleme yapılması hakkındaki ekli

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

delerine göre, Bakanlar Kurulu’nca 30/9/2013 tarihinde kararlaştırılmıştır.

                                                                                                                                       Abdullah GÜL

                                                                                                                                  CUMHURBAŞKANI

    Recep Tayyip ERDOĞAN

                  Başbakan

                   B. ARINÇ                                 A. BABACAN                               B. ATALAY                                   B. BOZDAĞ

           Başbakan Yardımcısı                    Başbakan Yardımcısı                    Başbakan Yardımcısı                      Başbakan Yardımcısı

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

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

                     F. ÇELİK                                   E. BAYRAKTAR                                 T. YILDIZ                                 M. Z. ÇAĞLAYAN

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

                    T. YILDIZ                                        S. KILIÇ                                  E. BAYRAKTAR                                H. YAZICI

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

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

                İçişleri Bakanı                            Kalkınma Bakanı                   Kültür ve Turizm Bakanı                        Maliye Bakanı

                                          N. AVCI                                           İ. YILMAZ                                          V. EROĞLU

                                Millî Eğitim Bakanı                         Millî Savunma Bakanı                      Orman ve Su İşleri Bakanı

                                                    M. MÜEZZİNOĞLU                                           B. YILDIRIM

                                                          Sağlık Bakanı                         Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı

30/9/2013 TARİHLİ VE 2013/5548 SAYILI

KARARNAMENİN EKİ

KARAR

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

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

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

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

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

Sayfa : 14                               RESMÎ GAZETE                                  6 Aralık 2013 – Sayı : 28843

Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 13



6 Aralık 2013 – Sayı : 28843                                  RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 15

Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 14



Sayfa : 16                               RESMÎ GAZETE                                  6 Aralık 2013 – Sayı : 28843

Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 15



6 Aralık 2013 – Sayı : 28843                                  RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 17

Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 16



Sayfa : 18                               RESMÎ GAZETE                                  6 Aralık 2013 – Sayı : 28843

Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 17



6 Aralık 2013 – Sayı : 28843                                  RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 19

Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 18



Sayfa : 20                               RESMÎ GAZETE                                  6 Aralık 2013 – Sayı : 28843

Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 19



6 Aralık 2013 – Sayı : 28843                                  RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 21

Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 20



Sayfa : 22                               RESMÎ GAZETE                                  6 Aralık 2013 – Sayı : 28843

Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 21



6 Aralık 2013 – Sayı : 28843                                  RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 23

Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 22



Sayfa : 24                               RESMÎ GAZETE                                  6 Aralık 2013 – Sayı : 28843

Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 23



6 Aralık 2013 – Sayı : 28843                                  RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 25

Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 24



Sayfa : 26                               RESMÎ GAZETE                                  6 Aralık 2013 – Sayı : 28843

Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 25



6 Aralık 2013 – Sayı : 28843                                  RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 27

Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 26



Sayfa : 28                               RESMÎ GAZETE                                  6 Aralık 2013 – Sayı : 28843

Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 27



6 Aralık 2013 – Sayı : 28843                                  RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 29

Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 28



Sayfa : 30                               RESMÎ GAZETE                                  6 Aralık 2013 – Sayı : 28843

Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 29



6 Aralık 2013 – Sayı : 28843                                  RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 31

Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 30



Sayfa : 32                               RESMÎ GAZETE                                  6 Aralık 2013 – Sayı : 28843

Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 31



6 Aralık 2013 – Sayı : 28843                                  RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 33

Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 32



BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

                    T.C.
         BAŞBAKANLIK                                                                             5 Aralık 2013
      69471265-305-10402

CUMHURBAŞKANLIĞI YÜCE KATINA

            Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı tarafından restorasyonu gerçekleştirilen
tarihi eserlerin açılış törenine katılmak üzere; 6 Aralık 2013 tarihinde Bosna-Hersek
Cumhuriyeti’ne gidecek olan Başbakan Yardımcısı Bekir BOZDAĞ’ın dönüşüne kadar
Başbakan Yardımcılığına, Başbakan Yardımcısı Bülent ARINÇ’ın vekâlet etmesini yüksek
tasviplerine saygıyla arz ederim.

                                                                                                      Recep Tayyip ERDOĞAN
                                                                                                                   Başbakan

—————
                       T.C.
    CUMHURBAŞKANLIĞI                                                                   5 Aralık 2013
     68244839-140.03-334-694

BAŞBAKANLIĞA

           İLGİ : 5/12/2013 tarihli ve 69471265-305-10402 sayılı yazınız.
            Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı tarafından restorasyonu gerçekleştirilen
tarihi eserlerin açılış törenine katılmak üzere, 6 Aralık 2013 tarihinde Bosna-Hersek
Cumhuriyeti’ne gidecek olan Başbakan Yardımcısı Bekir BOZDAĞ’ın dönüşüne kadar
Başbakan Yardımcılığına, Başbakan Yardımcısı Bülent ARINÇ’ın vekâlet etmesi uygundur.
           Bilgilerini rica ederim.
                                                                                                           Abdullah GÜL
                                                                                                      CUMHURBAŞKANI

—— • ——
ATAMA KARARI

Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Başkanlığından:
Bazı yer hâkim ve Cumhuriyet savcılarının 2802 sayılı Hâkimler ve Savcılar Kanunu

gereğince atanmalarına ilişkin kararname aşağıda gösterilmiştir.

BİRİNCİ DAİRE KARARI: 19.11.2013/2288

1- Ankara Hâkimliğine, Malatya Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı 37319 Perihan DOĞAN,
Sincan Cumhuriyet Başsavcı Vekilliğine, Malatya Cumhuriyet Başsavcı Vekili 38086

Özden DOĞAN,
Naklen,
2- l’inci derecenin 3’üncü kademesi olan 1440+4000 gösterge karşılığı aylıkla,
Banaz Hâkimliğine, Çifteler Eski Hâkimi 37262 Hülya ERENER,
Derik Hâkimliğine, Seydiler Eski Hâkimi 38580 Sonay UZAL SİNCER,
3- l’inci derecenin l’inci kademesi olan 1320+4000 gösterge karşılığı aylıkla, 
Sarayönü Cumhuriyet Savcılığına, Keskin Cumhuriyet Eski Savcısı 39496 Cengiz ÖZEL,
4- 3’üncü derecenin l’inci kademesi olan 1020+3000 gösterge karşılığı aylıkla, 
Kalecik Hâkimliğine, Yargıtay Eski Tetkik Hâkimi 107729 Nilgün ŞAHİN,
5- 6’ncı derecenin l’inci kademesi olan 760+1600 gösterge karşılığı aylıkla, 
Haymana Hâkimliğine, Demirköy Eski Hâkimi 42485 Rana Deniz AKDENİZ, 
Mesleğe kabul edilmeleri nedeniyle açıktan,
Atanmışlardır.
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YÖNETMELİKLER

Kalkınma Bakanlığından:
KALKINMA BAKANLIĞI PLANLAMA UZMANLIĞI YÖNETMELİĞİNDE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 22/5/2012 tarihli ve 28300 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kalkınma
Bakanlığı Planlama Uzmanlığı Yönetmeliğinin 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (f) bendi
yürürlükten kaldırılmış, (k) bendinden sonra gelmek üzere aşağıdaki (l) bendi eklenmiş ve
mevcut (l) bendi buna göre teselsül ettirilmiştir.

“l) YDS: Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavını,”
MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi aşağıdaki

şekilde, aynı fıkranın (d) bendinde yer alan “KPDS’den” ibaresi “YDS’den” şeklinde değişti-
rilmiştir.

“c) Giriş sınavının yapıldığı yılın ocak ayının birinci günü itibarıyla otuz beş yaşını
doldurmamış olmak,”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 7 nci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “yoluyla”
ibaresinden sonra gelmek üzere “ya da giriş sınavı duyurusunda belirtildiği takdirde elektronik
ortamda” ibaresi eklenmiştir.

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 15 inci maddesinin birinci fıkrasının (c) bendinde yer
alan “KPDS’den” ibaresi “YDS’den” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 5 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 6 – Bu Yönetmelik hükümlerini Kalkınma Bakanı yürütür.

—— • ——
Sağlık Bakanlığından:

TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU DİSİPLİN YÖNETMELİĞİNDE
DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 23/11/2012 tarihli ve 28476 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türkiye
Kamu Hastaneleri Kurumu Disiplin Yönetmeliğinin 5 inci maddesinin beşinci fıkrasından sonra
gelmek üzere aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(6) Kuruma bağlı birlik ve hastanelerdeki yönetim görevinin tek kişiye verildiği hal-
lerde, birleşen görevlerden üst görevin bağlı olduğu idareci disiplin amiri olur. Üst disiplin
amiri de buna göre tespit edilir.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin (II) sayılı cetvelinin (3) numaralı satırı aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin (III) sayılı cetveli ekteki şekilde değiştirilmiştir.
MADDE 4 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 5 – Bu Yönetmelik hükümlerini Sağlık Bakanı yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi Sayısı

22/5/2012 28300

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi Sayısı

23/11/2012 28476
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Sermaye Piyasası Kurulundan:

ÖZEL FON MAL VARLIĞININ YÖNETİMİNE VE NEMALANDIRILMASINA

İLİŞKİN YÖNETMELİK

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç ve kapsam

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

yasası Kanununun geçici 3 üncü maddesi hükmü ile verilen yetkiler çerçevesinde, Özel Fon

mal varlığının yönetimi ile nemalandırılmasına ilişkin usul ve esasları belirlemektir.

Dayanak

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanununun geçici 3 üncü

maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Başkan: Yatırımcı Tazmin Merkezi Yönetim Kurulu Başkanını,

b) BİAŞ: Borsa İstanbul Anonim Şirketini,

c) DİBS: Devlet İç Borçlanma Senedini,

ç) Kamu Haznedarlığı Genel Tebliği: 11/9/2013 tarihli ve 28762 sayılı Resmî Gazete’de

yayımlanan Kamu Haznedarlığı Genel Tebliğini,

d) Kanun: 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanununu,

e) Kurul: Sermaye Piyasası Kurulunu,

f) Özel Fon: Kanunun geçici 3 üncü maddesinde düzenlenen, 18/12/1999 tarihinden

önce, Kurulca tüm yetki belgeleri iptal edilen aracı kurumların yatırımcılarının sermaye piyasası

faaliyetlerinden doğan alacaklarının bu maddedeki esaslar çerçevesinde kısmen ödenmesini

teminen kurulmuş olan fonu,

g) Yönetim Kurulu: Yatırımcı Tazmin Merkezi Yönetim Kurulunu,

ğ) YTM: Yatırımcı Tazmin Merkezini,

h) VYK: 6/6/2013 tarihli ve 28669 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yatırımcı Taz-

min Merkezine İlişkin Yönetmeliğin 11 inci maddesinde düzenlenen Varlık Yönetim Komite-

sini

ifade eder.

(2) Bu Yönetmelikte geçen diğer kavramlar; Kanunun ve Yatırımcı Tazmin Merkezine

İlişkin Yönetmeliğin tanımlara ilişkin 3 üncü maddelerindeki tanımları ile kullanılmıştır.

İKİNCİ BÖLÜM

Özel Fonun Gelirleri, Yönetimi ve Nemalandırılması

Özel Fonun gelirleri

MADDE 4 – (1) Özel Fonun gelirleri;

a) BİAŞ bünyesinde bulunan ve Kanunun geçici 3 üncü maddesinin beşinci fıkrası ge-

reği YTM’ne devredilen mal varlığı,

6 Aralık 2013 – Sayı : 28843                                  RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 37

Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 36



b) Özel Fon mal varlığının getirisi ile sair gelirlerden

oluşur.

(2) Özel Fonun, yapılacak ödemeleri karşılamaya yetmemesi halinde, Bakanlar Kurulu

kararıyla belirlenecek ek kaynak, Hazine tarafından karşılanır.

Özel Fon mal varlığının yönetimi

MADDE 5 – (1) Özel Fon mal varlığı, Kamu Haznedarlığı Genel Tebliğinin 5 inci

maddesinin ikinci fıkrasında sayılan bankalar nezdinde açılan hesaplarda değerlendirilir.

(2) Özel Fon mal varlığının yönetimi ve korunması için gerekli işleri yapmaya Başkan

yetkilidir. Başkan bu yetkisini mevzuata uygun olarak, sınırlarını açıkça belirlemek ve yazılı

olmak kaydıyla alt kademelere devredebilir.

(3) Özel Fon, Kanunun geçici 3 üncü maddesi hükmü gereğince, 18/12/1999 tarihinden

önce Kurulca tüm yetki belgeleri iptal edilen aracı kurumların yatırımcılarının sermaye piyasası

faaliyetlerinden doğan alacaklarının ödenmesi dışında bir amaçla kullanılamaz.

Özel Fon mal varlığından yapılacak ödemeler

MADDE 6 – (1) Özel Fondan Kanunun geçici 3 üncü maddesi hükmü gereğince iflas

idarelerine yapılacak ödemeler, Yönetim Kurulu kararı ile yapılır.

Özel Fon mal varlığının nemalandırılması

MADDE 7 – (1) Özel Fonun bu Yönetmeliğin 4 üncü maddesinde sayılan gelirlerinden

oluşan mal varlığı, Kamu Haznedarlığı Genel Tebliği’nin 5 inci maddesinin ikinci fıkrası dik-

kate alınarak Yönetim Kurulu tarafından belirlenen esaslar çerçevesinde güncel ekonomik kon-

jonktüre göre VYK tarafından alınan kararlara uygun olarak değerlendirilir.

(2) VYK tarafından Özel Fon mal varlığının nemalandırılmasına ilişkin olarak alınan

kararlar, YTM Finansman ve Muhasebe Birimince yerine getirilir.

Mevduat nemalandırma

MADDE 8 – (1) Özel Fonun mevcut portföy yapısı ve ekonomik konjonktür göz önün-

de bulundurularak mevduat olarak değerlendirilecek tutarlar için, çalışılan bankalar ile görü-

şülerek vade ve faiz oranları alınır.

(2) Vadeli mevduat faiz oranı piyasada oluşan benzer vadedeki DİBS faiz oranından

daha düşük olamaz. Vadeli mevduat faiz oranına ilişkin gösterge faiz oranı hesaplaması Kamu

Haznedarlığı Genel Tebliği düzenlemeleri dikkate alınarak yapılır. Vadeli mevduat faiz oranının

piyasada oluşan benzer vadedeki DİBS faiz oranından düşük olması halinde, Kamu Haznedar-

lığı Genel Tebliği düzenlemeleri esas alınır.

(3) Bankalardan alınan vade ve faiz oranları ekonomik gelişmeler ve beklentiler de dik-

kate alınarak değerlendirilir ve banka, şube, vade seçimi yapılır. Konuya ilişkin VYK kararı,

operasyonel işlemlerin yapılmasını teminen YTM Finansman ve Muhasebe Birimine gönderilir.

Mevduat hesabına ilişkin bilgiler Özel Fon Portföy Raporuna işlenerek gün sonunda rapor gün-

cellenir.

(4) Büyük mevduat ve DİBS dönüşleri haricinde, gün sonunda hesaba gelen tutarlar ile

kısa vadeli nakit ihtiyacını karşılamak üzere tutulan meblağ, günlük mevduat veya ters repoda

değerlendirilebilir.

Sayfa : 38                               RESMÎ GAZETE                                  6 Aralık 2013 – Sayı : 28843

Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 37



DİBS nemalandırma

MADDE 9 – (1) Özel Fonun mevcut portföy yapısı ve ekonomik konjonktür göz önün-

de bulundurularak, Hazine Müsteşarlığı tarafından gerçekleştirilen DİBS ihaleleri takip edilir.

(2) DİBS olarak değerlendirilecek tutar için ihale öncesi bankalarla irtibata geçilir. İha-

leye katılım tutarı ve koşulları VYK tarafından belirlenir.

(3) DİBS yatırımına ilişkin VYK kararı, operasyonel işlemlerin yapılmasını teminen

YTM Finansman ve Muhasebe Birimine gönderilir. İhale öncesi banka ile komisyon muafiyeti

için yazılı mutabakat sağlanır. İhale günü ilgili bankaya katılım tutarı ve şartlarını bildiren ta-

limat gönderilir ve ihale sonucu takip edilir. İhale gerçekleştikten sonra alım işlemleri tamam-

lanır ve Özel Fon Portföy Raporuna işlenir.

(4) İhaleye katılmadan piyasadan DİBS alımı yapılacaksa, Özel Fon mal varlığının de-

ğerlendirildiği bankalarla görüşülerek faiz oranları karşılaştırılıp, en yüksek faiz oranını veren

bankada değerlendirilmek suretiyle alım yapılır.

Özel Fon mal varlığının getirisinin hesaplanması

MADDE 10 – (1) Özel Fon mal varlığının getirisi, Kurulun bireysel portföylerin ve

kolektif yatırım kuruluşlarının performans sunumuna, performansa dayalı ücretlendirilmesine

ve kolektif yatırım kuruluşlarını notlandırma ve sıralama faaliyetlerine ilişkin esaslarını belir-

leyen düzenlemelerine uygun olarak hesaplanır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Özel Fon Mal Varlığının İzlenmesi, Mutabakat ve Bilgilendirme

Özel Fon mal varlığının izlenmesi ve mutabakat

MADDE 11 – (1) Özel Fon mal varlığı günlük olarak Özel Fon Günlük Portföy Raporu

ile takip edilir. Rapor; o güne ilişkin kasa mevcudu, vadeli ve vadesiz banka hesap bakiyeleri

ile varsa DİBS’ler hakkında ayrıntılı bilgi içerir ve günlük olarak güncellenir. Rapor’un gün

sonlarında alınan bir örneği dosyalanır.

(2) Gün sonlarında bankalardaki hesap bakiyeleri internet bankacılığı aracılığı ile kont-

rol edilir.

(3) Özel Fon mal varlığının değerlendirildiği bankalar ile ay sonlarında yazılı mutabakat

yapılır. Bankalardan alınan aylık hesap özetleri ve varsa diğer belgeler dosyalanır.

Özel Fon mal varlığı hakkında bilgilendirme

MADDE 12 – (1) Özel Fon Günlük Portföy Raporu, aylık olarak bilgi vermek amacı

ile ilgili ayın son iş günü Başkana iletilir.

(2) Özel Fon mal varlığı hakkında üçer aylık dönemler itibariyle Yönetim Kuruluna ra-

por sunulur. Raporda asgari olarak aşağıdaki bilgiler yer alır:

a) İlgili dönemin son iş gününe ait Özel Fon Portföy Raporu.

b) Özel Fon mal varlığının, banka ve yatırım aracı bazında dağılımı.

c) Bu Yönetmeliğin 8 inci maddesi çerçevesinde hesaplanan getiri bilgileri.
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DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Özel Fonun muhasebe, hesap ve işlemleri

MADDE 13 – (1) Özel Fon mal varlığının muhasebe hesap ve işlemleri, YTM mal var-

lığından ayrı olarak izlenir.

Yürürlük

MADDE 14 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Başkan yürütür.

—— • ——
Türkiye İş Kurumundan:

TÜRKİYE İŞ KURUMU DİSİPLİN AMİRLERİ YÖNETMELİĞİ

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü merkez

ve taşra teşkilatında görev yapan personelin disiplin ve üst disiplin amirlerini belirlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğünün merkez ve

taşra teşkilatında çalışan Devlet memurlarını kapsar.

Dayanak

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

ve 17/9/1982 tarihli ve 8/5336 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Disiplin

Kurulları ve Disiplin Amirleri Hakkında Yönetmeliğin 16 ncı maddelerine dayanılarak hazır-

lanmıştır.

Disiplin amirleri

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelik kapsamına giren memurların, disiplin amirleri ve üst

disiplin amirleri EK-1 sayılı listede gösterilmiştir.

Disipline ilişkin usul ve esaslar bakımından uygulanacak mevzuat

MADDE 5 – (1) Disipline ilişkin usul ve esaslar bakımından, 657 sayılı Kanun ile

Disiplin Kurulları ve Disiplin Amirleri Hakkında Yönetmelik hükümleri uygulanır.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

MADDE 6 – (1) 24/12/2003 tarihli ve 25326 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türkiye

İş Kurumu Disiplin Amirleri Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

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

Yürütme

MADDE 8 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Türkiye İş Kurumu Genel Müdürü yürütür.
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Sosyal Güvenlik Kurumundan:

BANKALAR VE KAMU İDARELERİ TARAFINDAN YAPILACAK OLAN

SİGORTALILIK KONTROLÜ İLE KURUM VE KURULUŞLARDAN

BİLGİ VE BELGELERİN ALINMASINA İLİŞKİN USUL

VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK

BİRİNCİ KISIM

Genel Hükümler

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Si-

gortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 8 inci maddesinin yedinci fıkrası ile 100 üncü

maddesi gereğince, bankalar ve kamu idareleri ile diğer kurum ve kuruluşların, işlem yaptığı

kişilerin sigortalılık bakımından tescilli olup olmadığını kontrol etme yükümlülüğü ile Kurum

tarafından kişilerin sosyal güvenliklerinin sağlanması, 21/7/1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme

Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanuna göre Kurum alacaklarının takip ve tahsili ve

5510 sayılı Kanunla Kuruma verilen görevlerin yerine getirilmesi ile sınırlı olmak kaydıyla;

bankalar, döner sermayeli kuruluşlar, gerçek ve tüzel kişiler, kamu kurumları, kanunla kurulmuş

kurum ve kuruluşlardan münferit ya da yapılacak protokollerle bilgi ve belge isteme yetkisine

ilişkin  usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve

Genel Sağlık Sigortası Kanununun 100 üncü maddesi ile 8 inci maddesinin yedinci fıkrası kap-

samındaki bankalar, döner sermayeli kuruluşlar, gerçek ve tüzel kişiler, kamu kurumları, kamu

idareleri, kanunla kurulmuş kurum ve kuruluşlar, diğer kuruluşlar ile sigortalı ve işverenleri

kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve

Genel Sağlık Sigortası Kanununun 8 inci maddesinin yedinci fıkrası, 11 inci maddesinin altıncı

fıkrası ve 100 üncü maddesi hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Bakanlık: Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığını,

b) Bankalar: 19/10/2005 tarihli ve 5411 sayılı Bankacılık Kanunu kapsamındaki kuru-

luşları,
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c) Diğer kuruluşlar: Kanunun 100 üncü maddesinde sayılan döner sermayeli kuruluşlar

ve tüzel kişiler ile kanunla kurulan kurum ve kuruluşları,

ç) Durum tespiti: Sigortalılık niteliğini, tescil işlemlerini, sigorta olaylarını, asgari iş-

çiliğin tespiti amacıyla yapılan denetim ve kontrolleri,

d) Elektronik ortam: Bu Yönetmelikte belirtilen bilgi ve belgelerin bankalar ve kamu

idareleri ile diğer kuruluşlarca internet ve benzeri ortamda Kurumun veri tabanına aktarılmasını

sağlayan elektronik portalı,

e) e-sigorta: İşveren, alt işveren, sigortalı, genel sağlık sigortalısı, hak sahibi ve diğer

ilgili kişi ve kuruluşlarca bu Yönetmelikte belirtilen belgelerde yer alan bilgileri internet, elek-

tronik ve benzeri ortamda Kurumun veri tabanına aktarılmasını ve bu şekilde aktarılan bilgiler

ve talepler ile Kurumca yürütülen sosyal sigorta işlemleri sonuçlarından uygun görülenlerin

işveren, sigortalı, hak sahibi ve diğer ilgili kişi ve kuruluşlara verilmesini sağlayan elektronik

portalı,

f) İşveren: Sigortalı sayılan kişileri çalıştıran gerçek veya tüzel kişiler ile tüzel kişiliği

olmayan kurum ve kuruluşları,

g) İşyeri: Sigortalı sayılanların maddî olan ve olmayan unsurları ile birlikte işlerini yap-

tıkları yerler ile bu yerlerde üretilen mal veya verilen hizmet ile nitelik yönünden bağlılığı bu-

lunan ve aynı yönetim altında örgütlenen yerler ile bağlı yerler, dinlenme, çocuk emzirme, ye-

mek, uyku, yıkanma, muayene ve bakım, beden veya meslek eğitimi yerleri, avlu ve büro gibi

diğer eklentiler ile araçları,

ğ) İşyeri sahibi: Kanuna göre sigortalı olanların işlerini yaptıkları işyerlerinin sahibi

veya kullanıcısı olan gerçek ya da tüzel kişiler ile tüzel kişiliği olmayan kurum ve kuruluşları,

h) Kamu idareleri: 10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol

Kanununun 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde belirtilen kamu idareleri ve kamu

iktisadi teşebbüsleri ile bunların bağlı idare, ortaklık, müessese ve işletmeleri ve bu fıkrada be-

lirtilenlerin  ödenmiş sermayesinin % 50’sinden fazlasına sahip oldukları ortaklık ve işletme-

lerden Türk Ticaret Kanununa tabi olmayanlarla özel kanunlarına göre personel çalıştıran diğer

kamu kurumlarını,

ı) Kanun: 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası

Kanununu,

i) Kurum: Sosyal Güvenlik Kurumunu,

j) Prime esas kazanç: Kanunun 80 inci maddesine göre belirlenecek tutarı,

k) Sigorta primi: Sigortalılar için 5510 sayılı Kanunda, 8/6/1949 tarihli ve 5434 sayılı

Emekli Sandığı Kanununda ve 17/10/1983 tarihli ve 2925 sayılı Tarım İşçileri ve Sosyal Si-

gortalar Kanununda belirtilen prime esas kazançlar ve oranlar üzerinden alınacak tutarı,

l) Sigortalı: Kısa ve/veya uzun vadeli sigorta kolları bakımından kendi adına prim öde-

yen ya da adına prim ödenmesi gereken kişiyi,
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m) Ünite: Merkezde daire başkanlığını, taşrada sosyal güvenlik il müdürlükleri ile mali

hizmetler/sağlık/sosyal güvenlik merkezlerini,

n) Ünite İtiraz Komisyonu: Ünite amiri veya görevlendireceği yardımcısı, ilgili şef,

dosya memuru ve varsa avukattan oluşan komisyonu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Alınacak Bilgi ve Belgeler

Bilgi ve belgelerle ilgili genel hükümler

MADDE 5 – (1) Bilgi ve belgelerin istenmesi, Kurum tarafından kişilerin sosyal gü-

venliklerinin sağlanması,  6183 sayılı Kanuna göre Kurum alacaklarının takip ve tahsili ile Ka-

nunla Kuruma verilen görevlerin yerine getirilmesiyle sınırlıdır.

(2) Bilgi ve belgeler istenirken veya verilirken, Devletin güvenliği ve temel dış yarar-

larına karşı ağır sonuçlar doğuracak haller ile özel ve aile hayatının gizliliği ve savunma hak-

larına ilişkin hükümler saklıdır.

(3) Kurumca istenen bilgi ve belgelerin verilmesinde, özel kanunlardaki yasaklayıcı ve

sınırlayıcı hükümler dikkate alınmaz.

(4) Bankalardan gerçek ve tüzel kişilere ait istenen bilgiler 5411 sayılı Kanunun 73 üncü

maddesinin üçüncü fıkrası gereğince sırrın ifşası kapsamında değerlendirilemez.

(5) Maliye Bakanlığına bağlı kurum ve kuruluşlardan gerçek ve tüzel kişilere ait istenen

bilgi ve belgeler vergi mahremiyeti kapsamında değerlendirilemez.

(6) Elektronik ortamda hazırlanacak veya alınacak bilgi ve belgeler, adli ve idari ma-

kamlar nezdinde resmî belge olarak geçerlidir.

(7) Bu Yönetmelik gereğince istenecek bilgi ve belgelere ilişkin Türkiye Cumhuriyeti

vatandaşları için T.C. Kimlik Numarası, yabancı ülke vatandaşları için Yabancı Kimlik Numarası,

tüzel kişiler için Vergi Kimlik Numarasının bildirilmesi esastır.

(8) Bu Yönetmelik gereğince çalışanlara ve işyerine ait istenecek bilgi ve belgelerde

Kanunun 8 inci maddesinin yedinci fıkrasında belirtilenler haricinde gerçek kişiler için adı-

soyadı, tüzel kişiler için işyeri unvanı, işyeri adresi, varsa işe başlama tarihi, meslek bilgileri,

hizmet akdi ile çalışanlar ve kendi nam ve hesabına çalışanlar bazında belirtilerek Kuruma

gönderilir.

(9) Kamu idareleri ile diğer kurum ve kuruluşların yoklama, kontrol, denetim ve teftişle

görevlendirilen görevlileri ya da memurları ile kolluk kuvvetleri ve zabıta memurlarınca dü-

zenlenen,  çalışan kişilerin işyeri sahibi/işyeri çalışanı ayrımlı bilgileri ile meslek bilgileri ve

çalışılan yerin unvanı ve açık adres bilgilerini içeren her türlü tutanak, rapor, form ve diğer

bilgi ve belgeler Kuruma gönderilir.
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(10) Bu Yönetmelik kapsamında bilgi ve belge istenen kurum ve kuruluşlar Devletin

güvenliği ve temel dış yararlarına karşı ağır sonuçlar doğuracak haller ile özel ve aile hayatının

gizliliği ve savunma haklarına ilişkin hükümler haricinde teknik imkânsızlık, gizlilik ve sır

saklama hükümlerini ileri sürerek veya her ne sebeple olursa olsun bilgi ve belge vermekten,

Kurumca talep edilmesi halinde protokol yapmaktan kaçınamazlar.

(11) Bu Yönetmelik kapsamında bilgi ve belge istenen kurum ve kuruluşların Kurumun

talebine müteakip protokol yükümlülüklerinden bilgi ve belge vermemesi veya geç vermesi

halleri ile kaçınması durumunda, ilgili kurum ve kuruluşlar hakkında Türk Ceza Kanununun

257 nci maddesinin ikinci fıkrası hükmü saklı kalmak kaydıyla Kanunun 102 nci maddesinde

belirtilen ilgili idari para cezası hükümleri uygulanır.

Bilgi ve belge istenmesinde Kurumun yetkileri

MADDE 6 – (1) Kurum, Kanun gereğince kişilerin sosyal güvenliğinin sağlanması,

6183 sayılı Kanuna göre Kurum alacaklarının takip ve tahsili ile Kanunun verdiği diğer gö-

revlerin yerine getirilmesi ile sınırlı olmak kaydıyla;

a) Her türlü bilgi ve belgenin manuel, internet, elektronik ve benzeri ortamda gönde-

rilmesi hususunda gerçek ve tüzel kişilerin zorunlu tutulmasını,

b) Kuruma verilmesi gereken her türlü belge, bildirge ve taahhütnamelerin diğer kamu

idarelerine ait formlarla birleştirilmesini ve söz konusu belgelerin kamu idarelerinin internet

ve elektronik bilgi işlem ortamından alınmasını,

c) Kamu idarelerine yapılmış bildirimlerin Kuruma verilmiş sayılmasını,

ç) Kanun uygulaması ile ilgili olarak işveren, sigortalı ve diğer kurum, kuruluş ve ki-

şilerin talepleri üzerine veya resen düzenleyecekleri her türlü bilgi ve belgelerin bilgi işlem or-

tamında oluşturulmasını,

d) (ç) bendinde sayılan bilgi ve belgelerin sadece internet ve benzeri ortamda ilgili ki-

şilere verilmesini,

kararlaştırmaya yetkilidir.

(2) 2 nci maddede sayılan kişi, kurum ve kuruluşlar;

a) İstenecek bilgi ve belgeleri sürekli ve/veya belli aralıklarla vermekle,

b) Bilgilerin elektronik ortamda görüntülenmesini sağlamakla,

c) Görüntülenen bilgilerin güvenliğini sağlamakla,

ç) Muhafaza etmek zorunda oldukları her türlü belge ile vermek zorunda oldukları bil-

gilere ilişkin mikrofiş, mikrofilm, manyetik teyp, disket ve benzeri ortamdaki kayıtlarını ve bu

kayıtlara erişim veya kayıtları okunabilir hale getirmek için gerekli tüm sistem ve şifreleri in-

celenmek üzere Kuruma ibraz etmekle,

d) Kurumun belirleyeceği süre içerisinde bilgi ve belgelerle ilgili talebe cevap vermekle

ve gereken kolaylığı göstermekle,

yükümlüdür.
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(3) Bankalar ve kamu idareleri ile diğer kurum ve kuruluşlardan bu Yönetmelikte be-

lirtilen bilgi ve belgelerin dışında, ayrıca bilgi ve belge istenmesinde veya manuel olarak istenen

bilgi ve belgelerin elektronik ortamda alınmasında Kurum yetkilidir.

(4) Bankalar ve kamu idareleri ile diğer kuruluşlardan istenen bilgi ve belgelerin işlem

yapılan kişilerden alınıp alınmadığı veya bu bilgilerin Kuruma tam olarak gönderilip gönde-

rilmediğinin kontrolü için Kurum, banka ve kamu idareleri ile diğer kuruluşlardan; kişilerin

sosyal güvenliğinin sağlanması, 6183 sayılı Kanuna göre Kurum alacaklarının takip ve tahsili

ile Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu kapsamında verilen diğer görevlerle

sınırlı olmak üzere kurumca belirlenecek işlemlerin belli bir dönem dökümünü isteme yetkisine

sahiptir.

(5) Kurum, istenecek bilgi ve belgelerin içeriğini, gönderilme/alınma periyodunu be-

lirlemeye, belirlenen içerik, süre ve periyodları değiştirmeye yetkilidir.

(6) Kurum, istenen bilgi ve belgeleri e-sigorta sistemine dahil etmeye veya dahil edi-

lenleri kaldırmaya yetkilidir.

(7) Kurum, Kanun gereğince kişilerin sosyal güvenliğinin sağlanması, 6183 sayılı Ka-

nuna göre Kurum alacaklarının takip ve tahsili ile Kanunun verdiği diğer görevlerin yerine ge-

tirilmesi amacıyla bankalar ve kamu idareleri ile diğer kurum ve kuruluşlardan ilgili   bilgi ve

belgeleri  isteyebilir.

Bilgi ve belgelerin doğrudan, münferiden veya protokolle istenilmesi

MADDE 7 – (1) Bilgi ve belgeler; bankalar, döner sermayeli kuruluşlar ve diğer gerçek

ve tüzel kişilerden doğrudan istenir.

(2) Kanunun 8 inci maddesinin yedinci fıkrasına girmeyen kuruluşlar ile 100 üncü mad-

desi kapsamındaki kamu idareleri ile kanunla kurulmuş kurum ve kuruluşlardan bu Kanun kap-

samında istenecek her türlü bilgi ve belgenin, sürekli ve/veya belli aralıklarla manuel ya da

elektronik ortamda istenilmesi yapılan protokoller çerçevesinde belirlenebilir.

(3) İkinci fıkra kapsamına girip henüz protokol yapılmamış kurum ve kuruluşlardan

bilgi ve belgeler protokol yapılıncaya kadar münferiden istenebilir.

(4) İlgili kurum ve kuruluşlardan protokollerle alınması öngörülen ve süreklilik arz

eden bilgi ve belgeler protokol yapılıncaya kadar Kurumun talep etmesi halinde ayrıca gönde-

rilir.

(5) Münferiden bilgi ve belge istenmesi hariç olmak üzere kamu idareleri ile kanunla

kurulan kurum ve kuruluşlar dışında kalan, 5411 sayılı Bankacılık Kanunu kapsamındaki ku-

ruluşlar, döner sermayeli kuruluşlar ile diğer gerçek ve tüzel kişilerden istenen bilgiler Kuruma

gönderilir.

(6) Kurum tarafından protokol kapsamında olmakla birlikte münferiden istenecek bilgi

ve belge talebi ilgili kurum ya da kuruluşça ayrıca karşılanır, Kurumla protokol yapılması mün-

feriden bilgi ve belge istenmesine engel teşkil etmez.
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(7) İlgili kurum ve kuruluşlardan münferiden istenen bilgi ve belgeler ile ilgili olarak

11/2/1959 tarihli ve 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümleri uygulanır.

(8) Yapılacak protokollerde Kurumca istenecek bilgi ve belgelerin verilmesine/alınma-

sına ilişkin usul ve esaslar ile bilgi ve belgelerin içeriği ayrıntılı olarak belirlenir.

(9) Kurumun merkez teşkilatı birim amirleri veya taşra teşkilatı il müdürleri, il sınırları

içindeki belediyelerden bu Yönetmelik kapsamında istenecek bilgi ve belgelerin alınmasına

yönelik protokol yapabilirler.

(10) Kurumun merkez teşkilatı birim amirleri ilgili kurum ya da kuruluşların bağlı ol-

duğu merkez teşkilatından temin edilebilen verilerin alınması için ilgili kurum ya da kuruluş-

larla protokol yapabilirler, ayrıca ilgili kurum ya da kuruluşların bağlı olduğu merkez teşkila-

tından temin edilmesi mümkün olmayan veriler ile yerel kurum ve kuruluşlardan alınması ge-

reken veriler ile ilgili taşra teşkilatı il müdürleri ilgili kurum ya da kuruluşlar ile protokol ya-

pabilirler.

Bilgi ve belgelerin kuruma verilme/alınma usulü

MADDE 8 – (1) Bu Yönetmelik kapsamında istenen bilgi ve belgelerin manuel veya

elektronik ortamda ya da e-sigorta ile gönderilme zorunluluğu getirilebilir.

(2) Bu Yönetmelik kapsamında elektronik ortamda ya da e-sigorta ile gönderilme zo-

runluluğu getirilen bilgi ve belgelerin yasal süresi içinde manuel olarak veya yasal süresi dı-

şında elektronik ortamda ya da e-sigorta ile Kuruma verilmesi, idari para cezası hükümleri

saklı kalmak kaydıyla bu bilgi ve belgelerin işleme konulmasına engel teşkil etmez.

(3) Bu Yönetmelik kapsamında istenen bilgi ve belgeleri e-sigorta ya da elektronik or-

tamında göndermekle zorunlu tutulan kurum ve kuruluşlar ile gerçek ve tüzel kişiler, Kurumun

bilgi işlem sistemlerinin dördüncü fıkrada belirtilen nedenlerle hizmet dışı kalması sonucu bel-

ge ve bilgiyi, öngörülen sürenin son gününde Kuruma gönderememesi halinde sorunların or-

tadan kalktığı tarihi takip eden beşinci işgününün sonuna kadar belge veya bilgiyi gönderir ise

bu yükümlülükleri Kanunda öngörülen sürede yerine getirmiş sayılır.

(4) Hizmet Sunumu Genel Müdürlüğü yetkililerince imzalanacak bir tutanak ile tevsik

edilmesi kaydıyla, Kurum bilgisayar sisteminde, bilgi ve belgelerinin alınmasını sağlayacak

uygulamaların çalışmasını engelleyecek şekilde;

a) Donanım ve yazılımdan kaynaklanan arızalar,

b) Elektrik ve iletişim alt yapısında meydana gelen arızalar,

c) Yangın, yıldırım, infilak ve benzeri olaylar sonucu meydana gelen ve işlem yapmayı

engelleyici durumlar,

ç) Sel veya su baskını, fırtına, yer kayması, deprem gibi tabi afetler ile grev, lokavt, sa-

botaj, terör saldırıları,

d) Kurumun hizmet satın aldığı internet servis sağlayıcılarında meydana gelen arıza-

lar,
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e) (a) ve (b) bentleri dışında Kurumca belirlenecek benzeri durumlar,

belgelerin Kanunda öngörülen sürenin son gününde Kurumca alınmasını engelleyici

sebep olarak kabul edilir.

(5) Bilgi ve belgelerin alınmasında/gönderilmesinde mücbir sebeplere ilişkin hükümler

ayrıca değerlendirilir.

İKİNCİ KISIM

Alınan Bilgi ve Belgelerle İşyerleri ve Sigortalılara İlişkin İşlemler ile Ortak, 

Çeşitli ve Son Hükümler

BİRİNCİ BÖLÜM

İşyeri ve Sigortalılara İlişkin İşlemler

İşyerleri ve sigortalılar için re’sen yapılacak işlemler

MADDE 9 – (1) Kanun kapsamında işyeri olarak tescil edilmesi gerektiği halde tescil

edilmemiş veya sigortalı olması gerektiği halde bildirilmemiş veya eksik bildirilmiş olduğu;

a) Bu Yönetmelik kapsamında alınan bilgi ve belgelerden Kamu idarelerinin kontrol

ve denetim elemanlarınca kendi mevzuatları gereğince yapacakları soruşturma, denetim ve in-

celeme tutanaklarına veya raporlarına dayanan bilgiler sonucunda,

b) Kanunun 8 inci maddesinin yedinci fıkrasına göre kamu idareleri ile Kanunun 100

üncü maddesine göre 5411 sayılı Kanun kapsamındaki kuruluşlar, döner sermayeli kuruluşlar,

diğer gerçek ve tüzel kişilerden doğrudan; kamu idareleri ile kanunla kurulan kurum ve kuru-

luşlarla yapılan protokoller çerçevesinde alınan bilgilerden, sadece beyan esasına dayanmayan

ekinde ilgili mevzuat gereği alınması zorunlu bilgi ve belgelerden,

c) Kanunun 90 ıncı maddesinin birinci ve dördüncü fıkralarına göre Kuruma yapılacak

bildirimlerden veya Kanunun 11 inci maddesinin altıncı fıkrası gereğince ruhsat vermeye yetkili

mercilerden alınan bilgilerden,

çalıştığı/çalıştırıldığı anlaşılan sigortalılara ait bu Kanun gereğince işveren ya da sigor-

talılar tarafından Kuruma verilmesi gereken belgelerin yapılan tebligata rağmen bir ay içinde

verilmemesi veya noksan verilmesi halinde, bu belgeler Kurumca re’sen düzenlenir ve muhtevi-

yatı sigorta primleri Kurumca tespit edilerek işverene tebliğ edilir.

İşyerleri ve sigortalılara ilişkin işlemlerde ortak hükümler

MADDE 10 – (1) 9 uncu madde kapsamında olmakla birlikte;

a) Birden fazla kamu kurumundan alınan ya da ilgililerce ibraz edilen ve birbiriyle çe-

lişen her zaman düzenlenebilir nitelikte olanların,

b) Dayanağı bilgi ve belgeleri tam ve anlaşılır olmayanların,

durumu yazışma yapılarak sonuçlandırılır, sonuçlandırılamazsa denetim sonucuna göre

işlem yapılır.
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(2) Bu Yönetmelik kapsamında alınan bilgi ve belgelerden sadece sigortalı beyanına

dayalı olanlara işveren ve/veya sigortalı tarafından yapılan itirazlar, Ünite İtiraz Komisyonu

tarafından dikkate alınıp değerlendirilir ve karara bağlanır, denetim yapılmadan sonuçlandırıl-

ması mümkün olmayan durumlarda ise yine anılan komisyon tarafından denetim sonucuna

göre işlem yapılması kararı alınabilir.

Bilgi ve belgelerin paylaşımı

MADDE 11 – (1) Kurum, bu Yönetmelik kapsamında talep ettiği bilgi ve belgelerin

oluşturulması ve sigortalılık kontrollerinin yapılabilmesi için sosyal güvenlik kayıtlarında tu-

tulan bilgileri, sadece internet ve benzeri iletişim ortamında ilgili kişilere verilmesini kararlaş-

tırmaya yetkilidir.

(2) Kurumla bir yazışma yapılmadan üretilecek barkodlu çıktı alınarak resmî belge ola-

rak kullanılmak üzere sigortalılık kontrolüne ilişkin hizmet kayıtları, Kurumun internet sayfası

üzerinden sigortalı, işveren, kamu idaresi, meslek kuruluşları ile diğer kişi ve kuruluşların pay-

laşımına açılabilir.

(3) Kurum, sigortalılık kontrolü kapsamında yer alacak bilgileri belirlemeye yetkilidir.

(4) Kurum, internet ve her türlü elektronik ortam ile benzeri elektronik iletişim araçları

üzerinden bilgi alışverişinin yapılmasına ilişkin koşulları belirlemeye yetkilidir.

(5) Kurum, işveren, diğer ilgili kişi ve kuruluşlar arasındaki ilişkiler ile tarafların bir-

birlerine karşı olan hak ve yükümlülüklerini düzenlemek için protokol ve sözleşmeler yapabilir.

İKİNCİ BÖLÜM

Ortak Hükümler

Sigortalılık kontrolü

MADDE 12 – (1) Kurumca, kamu idareleri ile bankalar ve ilgili kurum ya da kuruluş-

lara sigortalılık kontrolü için sisteme giriş yetkisi verilebilir.

(2) Kurumca, sigortalılık kontrolü için gerekli elektronik alt yapı sağlanamayan kurum

ve kuruluşlardan bilgiler manuel veya elektronik ortamda alınır ve gerekli sigortalılık kontrol-

leri Kurumca yapılır.

(3) Kurumca, bankalar, kamu idareleri ile diğer kuruluşlara sigortalılık kontrolünün ya-

pılması için gerekli bilgisayar alt yapısı sağlandıktan sonra bu kurumlarca işlem yapılan kişiler

için elde ettikleri bilgilerden sigortalılık kontrolü de yapılarak bu Yönetmelikte belirtilen usul

ve esaslar dahilinde sigortasız olanların Kuruma bildirilmesi sağlanır.

(4)  Kamu idareleri ve bankalarca, Kurumun gerek protokollerle gerekse doğrudan kayıt

dışı istihdamla mücadele kapsamında belirleyeceği iş ve işlemlerde sigortalılık kontrolü ya-

pılmadan işlemler sonuçlandırılmaz.
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Bilgilerin verilme/alınma periyodu

MADDE 13 – (1) 5 inci maddede alınma usul ve esasları belirtilen verileri içeren bilgi,

belge ya da listeler Kurumca belirlenen ortamda ve periyodlarda doğrudan ya da protokoller

kapsamında Kuruma gönderilir.

Bilgi işlem sisteminde meydana gelebilecek arızalar

MADDE 14 – (1) Elektronik ortamda gönderilecek bilgi ve belgeler, gerek Kurumun

gerekse de ilgili banka ve kamu idareleri ile diğer kuruluşların bilgi işlem sistemlerinde her-

hangi bir nedenle sorun olması nedeniyle bu Yönetmelikte belirtilen sürede gönderilmemesi

durumunda; bu bilgi ve belgeler sorunun ortadan kalktığı tarihi takip eden beşinci iş gününün

sonuna kadar gönderilir. Kurumun bilgi işlem sisteminde sorun olması halinde bu durum ban-

kalar ve kamu idareleri ile diğer kuruluşlara bildirilir, bankalar ve kamu idareleri ile diğer ku-

ruluşların bilgi işlem sistemlerinde sorun bulunması halinde ise bu hususun belgelenerek Ku-

ruma bildirilmesi gerekir.

İdari para cezası

MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelik kapsamında belirtilen sigortalılık kontrolleri ve buna

müteakip bildirme yükümlülüklerini yerine getirmeyen kamu idareleri ve bankalar ile diğer

kuruluşlara, Kanunun 102 nci maddesinin birinci fıkrasının (g) bendi gereğince işlem yapılır.

(2) Protokol yapılarak alınacak bilgi ve belgeleri, protokolde belirtilen sürede mücbir

sebep olmaksızın vermeyenlere; ayrıca münferiden ya da protokol kapsamı dışında Tebligat

Kanunu hükümleri çerçevesinde istenen bilgi ve belgeleri Kurumca belirtilen süre içinde müc-

bir sebep olmaksızın vermeyen kamu idareleri, bankalar, döner sermayeli kuruluşlar, kanunla

kurulmuş kurum ve kuruluşlar ile diğer gerçek ve tüzel kişilere Kanunun 102 nci maddesinin

birinci fıkrasının (i) bendi gereğince işledikleri fiillere göre işlem yapılır.

(3) Kanunun 11 inci maddesinin altıncı fıkrasında belirtilen yükümlülüğü yasal süresi

içinde yerine getirmeyen kurum ve kuruluşlara Kanunun 102 nci maddesinin birinci fıkrasının

(h) bendi gereğince işlem yapılır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Son Hükümler

Alt düzenleyici işlemler

MADDE 16  – (1) Bu Yönetmelikteki hususlar çerçevesinde bankalar ve kamu idareleri

tarafından yapılacak olan sigortalılık kontrolleri ile kurum ve kuruluşlardan alınacak bilgi ve

belgeler ve diğer hususlar Kurum tarafından çıkarılacak tebliğle duyurulur.

Yürürlük

MADDE 17 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 18 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanı yü-

rütür.
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Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan:

RÜZGÂR VE GÜNEŞ ENERJİSİNE DAYALI ÜRETİM TESİSİ
KURMAK ÜZERE YAPILAN ÖNLİSANS BAŞVURULARINA

İLİŞKİN YARIŞMA YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç ve kapsam
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, 14/3/2013 tarihli ve 6446 sayılı Elektrik Pi-

yasası Kanunu çerçevesinde, rüzgâr veya güneş enerjisine dayalı üretim tesisi kurmak üzere
yapılmış önlisans başvurularından aynı sahada ve/veya aynı bağlantı noktasına ve/veya aynı
bağlantı bölgesine bağlanmak için birden fazla başvurunun bulunması durumunda, sisteme
bağlanacak olanı/olanları belirlemek için TEİAŞ tarafından yapılacak yarışmaya, yarışmaya
katılacak tüzel kişilerin yükümlülüklerine ve yarışma sonunda belirlenen Rüzgâr ve Güneş
Enerjisine Dayalı Elektrik Üretim Santrallerinin Katkı Payının ödenmesine ilişkin usul ve esas-
ların belirlenmesidir.

Dayanak
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, 14/3/2013 tarihli ve 6446 sayılı Elektrik Piyasası Ka-

nununun 7 nci maddesinin dördüncü fıkrasına dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar ve kısaltmalar
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Aynı saha: Coğrafi koordinatlarıyla tanımlanan santral sahalarının birbirleriyle ke-

siştiği veya çakıştığı sahayı,
b) Bağlantı bölgesi: GES/RES bağlanabilir üretim tesisi kapasitesi açıklanan bölgeyi,
c) Bağlantı noktası: GES/RES bağlanabilir üretim tesisi kapasitesi açıklanan iletim sis-

temi trafo merkezi veya iletim hattını,
ç) EPDK: Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunu,
d) GES: Güneş Enerjisine Dayalı Elektrik Üretim Santralini,
e) Kanun: 14/3/2013 tarihli ve 6446 sayılı Elektrik Piyasası Kanununu,
f) Katkı payı: Üretim tesisinin ilk ünitesinin geçici kabulünün yapıldığı tarihten başla-

mak üzere en fazla 3 yıl içerisinde birim MW başına TEİAŞ'a ödenecek bedeli,
g) Komisyon: Teklif açma ve değerlendirme için TEİAŞ bünyesinde oluşturulan ko-

misyonu,
ğ) RES: Rüzgâr Enerjisine Dayalı Elektrik Üretim Santralini,
h) Santral sahalarının çakışması: Bir santral sahasının diğer bir santral sahasının tama-

mını kapsaması hâlini,
ı) Santral sahalarının kesişmesi: Bir santral sahasının diğer bir santral sahasını kısmen

kapsaması ve/veya birbirlerini etkilemesi hâlini,
i) Sıralama: Yarışma sonucunda aynı bağlantı bölgesi ve/veya aynı bağlantı noktası

ve/veya aynı saha için verilen Katkı Payı tekliflerinin en yüksekten en düşüğe doğru sıralan-
masını,

j) TEİAŞ: Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketini,
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k) Toplam katkı payı: Katkı payının proje kurulu gücü (MW) ile çarpılması sonucu he-
saplanan bedeli,

ifade eder.
(2) Bu Yönetmelikte geçen ve yukarıda yer almayan tanım ve kısaltmalar için ilgili

mevzuatta yer alan tanım ve kısaltmalar geçerlidir.

İKİNCİ BÖLÜM
Uygulama Esasları

Yarışmaya katılım
MADDE 4 – (1) Elektrik piyasasında rüzgâr ve güneş enerjisine dayalı üretim tesisi

kurmak üzere yapılan önlisans başvurularından EPDK tarafından yarışma yapılmak üzere
TEİAŞ’a bildirilen başvurular, yarışmaya katılabilecek RES/GES projeleri olarak ilan edilir.

(2) Proje bazlı gerekli teknik değerlendirmeler ilgili mevzuat çerçevesinde TEİAŞ
ve/veya ilgili Dağıtım Şirketi tarafından yapılarak, yarışmaya katılabilecek RES/GES projele-
rine ilişkin listeler TEİAŞ’ın İnternet sayfasında aynı bağlantı bölgesi ve/veya aynı bağlantı
noktası ve gerilim seviyeleri bazında yayımlanır. Listelerde; projelerin adı, kurulu gücü, bağ-
lantı bölgesi ve/veya bağlantı noktası ve gerilim seviyeleri, önlisans başvurularına ait RES/GES
bağlanabilir kapasiteleri ile ilgili bilgiler yer alır.

(3) Bu Yönetmelikte belirlenen belgeleri eksiksiz olarak TEİAŞ’a sunan başvuru sahibi
yarışmaya katılabilir. Yarışma TEİAŞ’ın belirlediği yer, gün ve saatte yapılır.

Başvuru esasları
MADDE 5 – (1) Yarışmaya katılma hakkı elde eden şirketler ile bu şirketlerin yarış-

maya girecekleri bağlantı bölgesi ve/veya bağlantı noktası ve gerilim seviyesi ile yarışmaya
katılacakların kurulu güçlerine ilişkin bilgiler ve yarışmanın yapılacağı yer, gün ve saat, TEİAŞ’ın
İnternet sayfasında yayımlanır. Bu şirketlere, TEİAŞ tarafından belirlenen gün ve saatte teklif
vermeleri için davet yazısı gönderilir. Davet yazısı ekinde; Katkı Payı teklif mektubu formu,
taahhütname örneği ile kati ve süresiz banka teminat mektubu örneği bulunur. TEİAŞ’ın İn-
ternet sayfasındaki yayım tarihi ile teklif verme tarihi arasındaki süre 30 (otuz) takvim günün-
den az olamaz.

(2) Şirket, teklifini üzerinde tüzel kişinin ticaret unvanı, proje adı ve EPDK tarafından
verilen arşiv numarası yazılı, üzeri tüzel kişiyi temsil ve ilzama yetkili kişi/kişiler tarafından
imzalanmış şirket kaşesi basılı kapalı zarf içerisinde, TEİAŞ tarafından belirtilen yer, gün ve
saatte belirlenen adrese teslim ederler. Kapalı zarfın içerisinde;

a) Şirketi temsil ve ilzama yetkili kişi/kişilere ait noter tasdikli imza sirküleri,
b) Ek-1’de yer alan taahhütname,
c) Kati ve süresiz banka teminat mektubu,
ç) Şirketin tebligata esas ikamet adresi,
d) Ayrı bir kapalı zarf içerisinde şirketi temsil ve ilzama yetkili kişi/kişiler tarafından

imzalı ve kaşeli Ek-2’de yer alan teklif mektubu formu,
e) Hangi bağlantı bölgesi ve/veya bağlantı noktası için teklif verildiğine ilişkin şirketin

beyanı,
bulunur.
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(3) Zarflar teslim edildikten sonra teklifte değişiklik yapılamaz.
(4) Her bir teklif için sunulacak banka teminat mektubu tutarı, beher MW’ın virgülden

sonraki ilk basamağın yukarı yuvarlanmasıyla elde edilen rakamın onbin TL ile çarpılması ile
elde edilir.

Yarışma
MADDE 6 – (1) Yarışma, TEİAŞ tarafından oluşturulan bir komisyon tarafından ya-

pılır. Komisyon, tamamı TEİAŞ personelinden olmak üzere, bir başkan ile en az dört asil üye-
den oluşur. Ayrıca, asil üye veya üyelerin bulunamadığı hâllerde asil üye yerine görev yapmak
üzere en az iki yedek üye daha belirlenir. Komisyonca yapılan iş ve işlemler tutanakla tespit
edilir ve komisyonun bütün üyeleri tarafından imzalanır. Asil üyeler yarışma sonuçlandırılana
kadar başka bir konuda görevlendirilemezler.

(2) Teklifler kapalı zarf ile alınır. Tekliflerde, teklif miktarı Türk Lirası cinsinden rakam
ve yazı ile açık olarak yazılır. Rakam ve yazı ile yapılan teklif miktarının farklı olması hâlinde,
yazılı miktar esas alınır.

(3) Komisyon başkanı yarışma oturumunu, davet edilen şirketlerin mevcut bulunan
temsilcilerinin katılımıyla açar ve katılanların imzalarını almak suretiyle katılımcıları tutanakla
tespit eder. Oturumda ilk olarak belgeler kontrol edilir ve herhangi bir belgenin eksik olması,
uygun olmaması veya TEİAŞ’ın İnternet sayfasında ilan edilen bilgilerle uyumsuzluk bulun-
ması hâlinde söz konusu teklif geçersiz sayılır. Geçersiz sayılan teklife ilişkin ikinci kapalı zarf
açılmaz. Komisyon, istenilen belgelerin geçerliliğine ilişkin inceleme sonucunu bir tutanakla
tespit eder. Oturumda sadece bir şirketin sunduğu belgelerin geçerli olduğunun tespiti hâlinde,
seçim işlemi, söz konusu şirket lehine Katkı Payı teklifi esas alınarak bu Yönetmelik hüküm-
lerine göre sonuçlandırılır.

(4) Katkı Payı tekliflerini içeren kapalı zarflar, yarışmaya katılan şirket temsilcilerinin
huzurunda açılarak kayda alınır. Kayda alınan teklifler, aynı bağlantı bölgesi ve/veya aynı bağ-
lantı noktası bazında sıralanır. Öncelikle çakışan veya kesişen alanın kim tarafından kullanıla-
cağının ve sonrasında aynı bağlantı bölgesi ve/veya aynı bağlantı noktasına yapılan başvurular
arasından söz konusu bağlantı bölgesi ve/veya aynı bağlantı noktasına RES/GES bağlanabilir
kapasitesini kullanmaya hak kazanan proje/projelerin belirlenmesi amacıyla aşağıdaki işlemler
yapılır:

a) En yüksek Katkı Payını teklif eden projeden başlamak üzere sıralama, bağlantı böl-
gesi bazında veya açıklanmışsa bağlantı noktası bazında yapılır.

b) Çakışan projeler olması hâlinde, en yüksek Katkı Payını teklif eden proje sıralamaya
alınır; diğerleri sıralama dışı kalır.

c) Kesişen projeler olması durumunda ise; daha yüksek Katkı Payı teklifi veren proje
sahibi şirket, kesişen alanı kullanma hakkını elde eder. Diğer şirket/şirketler, kesişmeyen alana
karşılık gelen kurulu güçleriyle sıralamaya dâhil edilirler. Bu şirket/şirketlerin bu durumu kabul
etmemesi veya şirketi temsil ve ilzama yetkili kişinin/kişilerin yarışmaya ilişkin toplantıda bu-
lunmaması hâlinde, ilgili proje sıralama dışında kalır ve sıralamadaki diğer projelerden bağla-
nılabilir kapasiteye ulaşılana kadar sonraki teklifler sırasıyla değerlendirilmeye alınır.

ç) Ayrı bağlantı bölgesinde ve/veya ayrı bağlantı noktasında yarışmaya katılacak olan
ancak kesişen veya çakışan alanlara sahip projelerin yarışması yapılırken;

1) Kesişen veya çakışan alana sahip bir proje, yarıştığı bağlantı bölgesi ve /veya bağlantı
noktasında bağlantı hakkı elde edecek bir teklif vermiş ise kendisinden daha yüksek Katkı Payı
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teklifi veren ancak başka bir bağlantı bölgesi ve/veya bağlantı noktasında yarışan ve bağlantı
hakkı elde edemeyen bir proje ile kesişip/çakışıyorsa; bağlantı hakkı elde eden proje kesişen
veya çakışan alanın sahibi olur.

2) Eğer kesişen ve çakışan alanlara sahip farklı bağlantı bölgesi ve/veya bağlantı nok-
tasında yarışan projeler aynı anda bağlantı hakkı kazanmış iseler, o zaman bu projeler arasında
en yüksek Katkı Payı teklifi veren proje çakışan veya kesişen alanın sahibi olur.

d) (b), (c) ve (ç) bentleri hükümlerine göre yapılan işlemler sonrasında yarışma dışında
kalan teklifler, (a) bendine göre yapılan sıralamadan çıkarılır.

e) Sıralanan teklifler içinde RES/GES bağlanabilir kapasitesini aşan ilk teklif sahibi
şirketten, Katkı Payı teklifini değiştirmeksizin proje kurulu gücünü kalan RES/GES bağlana-
bilir kapasitesine indirmesi talep edilir. Bu talep, ilgili şirketi temsil ve ilzama yetkili kişi/kişiler
tarafından kabul edilmezse veya şirketi temsil ve ilzama yetkili kişi/kişiler yarışmaya ilişkin
toplantıya katılmamış ise, sıralamadaki bir sonraki şirketin teklifi, aynı koşullarla kendi teklif
fiyatı üzerinden değerlendirilir. Bu işlem, kalan RES/GES bağlantı kapasitesine ulaşılana kadar
tekrarlanır.

f) Eşit teklifler bulunması ve teklif sahibi şirketler arasında seçim yapılmasının gerek-
mesi hâlinde, bu kapsamdaki şirketlerden aynı oturumda kapalı zarf ile yeniden teklif alınır ve
kendi aralarında değerlendirme yapılır. Şirketler tarafından verilecek yeni teklifler, ilk teklif
tutarından düşük olamaz.

(5) Dördüncü fıkra kapsamında yapılan işlemler sonucunda belirlenen en yüksek Katkı
Payı teklifini veren şirket/şirketler sisteme bağlantı hakkı kazanır.

(6) Kapalı zarf usulü ile belirlenen en yüksek teklif sahibi ve diğer teklif sahibi şirketler
bir tutanakla tespit edilir ve tutanak yarışma komisyonunca imzalanır.

Yarışmadan sonraki iş ve işlemler
MADDE 7 – (1) Yarışma sonuçları TEİAŞ tarafından EPDK’ya bildirilir. Bağlantı hat-

tının teknik karakteristikleri nihai olarak TEİAŞ ve/veya ilgili Dağıtım Şirketi tarafından be-
lirlenir.

(2) Yapılan yarışma sonucunda, yarışmaya katılmayan, katılan ancak belgeleri geçersiz
ya da eksik olan ve en yüksek Katkı Payı teklifi veren şirket/şirketlerin unvanları, teklif mik-
tarları ile komisyon tarafından gerekli görülecek diğer hususlar, TEİAŞ tarafından 30 (otuz)
gün içerisinde EPDK’ya bildirilir.

(3) Yarışma sonucunda sisteme bağlantı hakkı elde edemeyen şirketlerin teminat mek-
tupları, şirketleri temsil ve ilzama yetkili kişi/kişilere tutanakla iade edilir. Yarışmayı kazanan
şirketin teminat mektubu, bu Yönetmelikte belirlenen yükümlülüklerin yerine getirilmemesi
veya yapılan önlisans başvurusunun veya önlisansın mücbir sebepler ya da gerekçeleri EPDK
tarafından uygun bulunan hâller dışında EPDK tarafından reddedilmesi/iptali hâlinde TEİAŞ
tarafından irat kaydedilir.

(4) Yarışma sonucunda sisteme bağlantı hakkı elde eden şirket, yarışma sonucunun ta-
rafına tebliğ edildiği tarihten itibaren 15 gün içerisinde Katkı Payı Anlaşması yapmak üzere
TEİAŞ'a başvurur. Şirketin RES/GES projesi için ödeyeceği 3 yıllık toplam Katkı Payı tutarı
oranında yeni bir kesin ve süresiz teminat mektubunun TEİAŞ’a sunulması akabinde yarışma
aşamasında alınan teminat mektubu şirketi temsil ve ilzama yetkili kişi/kişilere tutanakla iade
edilir. TEİAŞ, kendisine sunulan yeni banka teminat mektubunu, şirketin RES/GES Katkı Payı
Anlaşmasında belirlenen yükümlülükleri sona erinceye kadar muhafaza eder.
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(5) RES/GES’in geçici kabulü yapılmadan lisansının mücbir sebepler ya da gerekçeleri
EPDK tarafından uygun bulunan hâller dışında sona ermesi veya iptal edilmesi durumunda,
söz konusu üretim tesisi için TEİAŞ’a sunulmuş bulunan banka teminat mektubu irat kaydedilir.

(6) Yarışmaya katılan şirketlere önlisans/lisans verilmesine ilişkin tüm hak ve yetkiler
EPDK’ya aittir.

Katkı payı
MADDE 8 – (1) Yarışmaya katılacak şirket, RES/GES projesinin MW başına Türk Li-

rası olarak belirlenen Katkı Payı tutarını, üretim tesisinin ilk ünitesinin geçici kabulünün ya-
pıldığı tarihten başlamak üzere 3 yıl içerisinde ve yıllık eşit taksitler şeklinde TEİAŞ’a ödemeyi
taahhüt eder. Bu Yönetmelikte yer alan usul ve esaslar çerçevesinde belirlenen ve şirket tara-
fından TEİAŞ’a ödenmesi taahhüt edilen MW başına Türk Lirası cinsinden Katkı Payının proje
kurulu gücü (MW) ile çarpılması sonucu Toplam Katkı Payı tutarı belirlenir.

(2) Yıllık Katkı Payı tutarı, üretim tesisinin ilk ünitesinin geçici kabulünün yapıldığı
tarihten itibaren takip eden yılın Ocak ayı içerisinde TEİAŞ tarafından ilgili şirkete faturalanır
ve faturanın tebliğ edildiği tarihten itibaren 15 (on beş) gün içerisinde gelir kaydedilmek üzere
şirket tarafından herhangi bir taksitlendirme yapılmaksızın TEİAŞ’a ödenir. Hesap edilen tu-
tarın zamanında ödenmemesi halinde 21/7/1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının
Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 51 inci maddesine göre belirlenen gecikme zammı oranında
gecikme faizi uygulanır.

Katkı payı anlaşması
MADDE 9 – (1) Yarışma sonucunda Kurum tarafından önlisans verilen tüzel kişi ile

TEİAŞ arasında önlisans verilme tarihinden itibaren ilk 3 (üç) ay içerisinde Ek-3’te yer alan
Katkı Payı Anlaşması imzalanır. Katkı Payı Anlaşmasının imzalanabilmesi için, 7 nci maddeye
göre belirlenen banka teminat mektubunun TEİAŞ’a sunulması zorunludur. Katkı Payı Anlaş-
ması imzalanmazsa, TEİAŞ, ilgili şirket tarafından kendisine sunulan banka teminat mektubunu
irat kaydeder.

(2) Yarışma sonucunda lisans alan şirketlerin ilgili mevzuat hükümlerine göre yapmış
oldukları kapasite artışı başvurularının uygun bulunması hâlinde, TEİAŞ ile yapmış oldukları
Katkı Payı Anlaşması daha önce imzalanan Katkı Payı Anlaşmasındaki tutar üzerinden yeni
kurulu güce göre revize edilir.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelikler
MADDE 10 – (1) 22/9/2010 tarihli ve 27707 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan

Rüzgâr Enerjisine Dayalı Üretim Tesisi Kurmak Üzere Yapılan Lisans Başvurularına İlişkin
Yarışma Yönetmeliği ve 29/5/2012 tarihli ve 28307 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Güneş
Enerjisine Dayalı Üretim Tesisi Kurmak Üzere Yapılan Lisans Başvurularına İlişkin Yarışma
Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Son Hükümler

Yürürlük
MADDE 11 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 12 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Başkanı

yürütür.
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Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinden:

DIŞ EKONOMİK İLİŞKİLER KURULU VE İŞ KONSEYLERİ ÇALIŞMA

USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; özel sektörün dış ekonomik ilişkilerini yü-

rütmek ve iş dünyasının somut iş geliştirme çalışmalarına yardımcı olmak amacıyla kurulan

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulunu ve bu Kurula bağlı olarak faaliyet gösteren iş konseylerinin

çalışma usul ve esaslarını düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu ile iş konseylerinin

görev ve yetkileri, teşkilatlanma ve işleyişleri, organları ve bütçeleri, yönetim ve denetimleri

ile üyeliğe ilişkin esasları kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 18/5/2004 tarihli ve 5174 sayılı Türkiye Odalar ve

Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Kanununun 58 inci maddesine dayanılarak hazırlan-

mıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) DEİK: Dış Ekonomik İlişkiler Kurulunu,

b) Genel Kurul: DEİK Genel Kurulunu,

c) İş konseyleri: DEİK çatısı altında kurulmuş iş konseylerini,

ç) Karşı kanat: Bir iş konseyinin diğer ülkedeki muhatabını,

d) Özel amaçlı konseyler: DEİK çatısı altında bazı iş alanlarına münhasır olarak kurulan

özel amaçlı konseyleri,

e) TOBB: Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğini,

f) Yönetim Kurulu: DEİK Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Kurucular ve Görevler

Kurucular

MADDE 5 – (1) Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu, TOBB Yönetim Kurulu tarafından be-

lirlenen oda ve borsalar, genel ve sektörel birlik, dernek, vakıf gibi özel sektörü temsil eden

kuruluşlardan oluşur.

(2) TOBB Yönetim Kurulu, kurucu kuruluş statüsünü sona erdirmeye ve yeni kuruluş

eklemeye yetkilidir.
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Görevler

MADDE 6 – (1) DEİK'in görevleri şunlardır:

a) Türkiye’nin yabancı ülkeler veya uluslararası topluluklarla olan ekonomik, ticari, sınai

ve mali ilişkilerini izlemek, bu tür ilişkilerin kurulmasına ve geliştirilmesine yardımcı olmak.

b) Türkiye’nin dış ekonomik ilişkilerinin geliştirilmesi, karşılaşılacak sorun ve engel-

lerin çözümü için ilgili kurum ve kuruluşlara görüş ve öneriler sunmak.

c) Davet edilmesi halinde görev alanına giren konularda özel sektörü temsilen uluslar-

arası veya hükümetler arası müzakerelere katılmak.

ç) Uluslararası ekonomik ilişkilerdeki gelişmeleri göz önünde bulundurarak çeşitli ül-

keler, bölgeler, kurumlar ile ilişkilere yönelik sektörler itibarıyla veya genel ekonomik konu-

larda stratejiler hazırlamak ve bu stratejileri ilgili kurum ve kuruluşlara önermek.

d) Türkiye ile yabancı ülkeler veya uluslararası topluluklar arasında iş olanaklarını araş-

tırmak, mevcut olanakların harekete geçirilmesine ve iş fırsatlarının değerlendirilmesine yar-

dımcı olmak.

e) Türkiye'de yatırım ortamının iyileştirilmesi ile ilgili girişimlere katkıda bulunmak

ve yatırım olanaklarının yurt dışında tanıtımına yönelik etkinlikler yapmak.

f) Ortak yatırımlara girebilecek veya birlikte üçüncü ülkelerde ortak yatırım yapabilecek

yerli veya yabancı girişimcilere Yönetim Kurulunca belirlenen ilkeler çerçevesinde yol gös-

termek.

g) Yabancı ülkeler veya uluslararası topluluklardaki ekonomik ve sektörel gelişmeler,

dış ticaret rejimi, yabancı sermaye ve gümrük mevzuatı konusunda bilgi derlemek, girişimci-

lerin bu yöndeki bilgi taleplerini Yönetim Kurulunca belirlenen ilkeler çerçevesinde karşıla-

mak.

ğ) Türk dış ticaret rejimi, yabancı sermaye ve gümrük mevzuatındaki değişiklikleri iş

konseyleri aracılığı ile yabancı ülkeler veya uluslararası topluluklardaki muhatap kuruluşlara

duyurmak.

h) Türkiye, yabancı ülkeler veya uluslararası toplulukların dış ekonomik ilişkileri ile

ilgili bilgi ve istatistikî verileri toplamak, Yönetim Kurulunca belirlenen şartlarla ilgililerin ya-

rarlanmasına açık bilgi bankaları kurmak.

ı) Türkiye’nin dış ekonomik ilişkilerinde başarılı sonuçlar elde etmesini sağlamak üzere

yurt içinde veya yurt dışında tanıtım faaliyetlerinde bulunmak.

i) İkili ekonomik ilişkileri Yönetim Kurulu kararları doğrultusunda iş konseyleri aracı-

lığıyla yürütmek.

j) Çok taraflı kurum ve kuruluşlar ile ilişkileri yürütmek.

k) İş konseyi bulunmayan ülkeler ile ilgili faaliyetleri Yönetim Kurulunun belirleyeceği

ilkeler çerçevesinde yürütmek.
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l) İş konseylerini kurmak ve gerektiğinde sona erdirmek için TOBB Yönetim Kuruluna

öneride bulunmak.

m) Özel amaçlı konseyler kurmak ve gerektiğinde sona erdirmek için TOBB Yönetim

Kuruluna öneride bulunmak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Organlar, Organların Teşekkülü ve Görevleri

Organlar

MADDE 7 – (1) DEİK'in organları şunlardır:

a) Genel Kurul.

b) Yönetim Kurulu.

c) Denetim Kurulu.

ç) İş konseyleri.

d) Özel amaçlı konseyler.

Genel Kurul

MADDE 8 – (1) Genel Kurul aşağıdaki delegelerden oluşur:

a) İş konseyleri ve özel amaçlı konsey başkanları.

b) 5 inci madde uyarınca belirlenen kuruluşlardan birer temsilci.

c) İş konseyi başkanları ve özel amaçlı konsey başkanları ile 5 inci madde uyarınca be-

lirlenen kuruluşların Genel Kurul temsilcilerinin toplam sayısının yarısı oranında TOBB Yö-

netim Kurulu tarafından belirlenen temsilciler.

ç) DEİK onursal üyeleri.

(2) Merkezleri yurtdışında bulunan Türk işadamları derneklerinden Yönetim Kurulunca

uygun görülenler gözlemci olarak Genel Kurula davet edilebilir.

(3) Genel Kurul, her yıl Kasım veya Aralık ayı içerisinde Yönetim Kurulu Başkanının

çağrısı üzerine olağan olarak toplanır. Genel Kurul, Yönetim Kurulunun uygun bulması halinde

Yönetim Kurulu Başkanı veya lüzumu halinde Denetim Kurulu tarafından olağanüstü toplan-

tıya çağrılabilir.

(4) Genel Kurul, her toplantısında bir Divan Başkanı, bir Divan Başkan Vekili ve bir

katip seçer.

(5) Delegelerin Genel Kurula katılabilmesi ve seçme-seçilme hakkına sahip olabilmeleri

için önceki yıllara ait aidat borcunun bulunmaması gereklidir. Genel Kurul tarihi itibariyle

aidat yükümlülüklerinin yerine getirilmemesi halinde, Genel Kurul üyeliği ve temsilcilerin se-

çildikleri organ üyelikleri kendiliğinden sona erer.

(6) Delegeler, Genel Kurula katılamadıklarında, diğer delegeler arasından yazılı olarak

bir vekil tayin edebilir. Ancak, her delege en fazla bir kişiye vekâlet edebilir.
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Genel Kurulun görevleri

MADDE 9 – (1) Genel Kurulun görevleri şunlardır:

a) DEİK'i oluşturan kuruluşlar, DEİK organları ve iş konseyi ile özel amaçlı konsey

üyelerinin görüşlerinin faaliyet politikalarına yansımasını sağlamak.

b) DEİK çalışma programını karara bağlamak.

c) DEİK bütçesini karara bağlamak.

ç) DEİK'in geçmiş dönem faaliyet ve hesaplarını, Yönetim Kurulu ve Denetim Kuru-

lunu ibra etmek.

d) Yönetim Kurulunun 10 uncu maddede öngörülen üyelerini seçmek.

e) Denetim Kurulu üyelerini seçmek.

f) Dış ekonomik ilişkilerde tecrübeli kimselerden, Genel Kurul üye tam sayısının %5’ini

geçmemek koşuluyla DEİK onursal üyelerini seçmek.

Yönetim Kurulunun teşekkülü

MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu; TOBB Yönetim Kurulu tarafından Genel Kurul

delegeleri arasından belirlenen onüç üye, Genel Kurul tarafından genel ve sektörel dernek, bir-

lik, vakıf gibi kuruluşların Genel Kurul delegeleri arasından seçilecek beş asil beş yedek üye

ve iş konseyi ile özel amaçlı konsey başkanları arasından seçilecek yedi asil yedi yedek üye

olmak üzere toplam yirmibeş asil oniki yedek üyeden oluşur.

(2) TOBB Başkanı aynı zamanda Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini de yürütür.

(3) DEİK Genel Sekreteri Yönetim Kurulunun doğal üyesidir, ancak oy kullanamaz.

(4) Yılda en az dört kez toplanan Yönetim Kurulu, iki yıl süreyle görev yapar.

(5) Yönetim Kurulu, ilk toplantısında kendi üyeleri arasından iki yıl süreyle görev yap-

mak üzere beş başkan yardımcısı ve bir sayman üye seçer. Başkan yardımcıları ile sayman

üyenin görevleri yönerge ile belirlenir.

Yönetim Kurulunun görevleri

MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Kurumsal bütünlüğü sağlamak ve gözetmek, kurumsal ilkeleri ve öncelikleri belir-

lemek, uygulanmasını sağlamak.

b) Dış ekonomik ilişkiler konusunda strateji ve politika önerileri hazırlamak.

c) DEİK çalışma programını hazırlamak ve Genel Kurula sunmak.

ç) DEİK bütününde çalışma programlarının uygulanmasını sağlamak ve denetlemek.

d) İş konseylerini ve özel amaçlı konseyleri kurmak ve gerektiğinde sona erdirmek için

TOBB Yönetim Kuruluna öneride bulunmak.

e) Genel ve sektörel danışma kurulları oluşturmak, görüşlerini değerlendirmek.

f) Üyelik aidatını ve kurucu kuruluş üyelik aidatını, hizmet bedel ve şartlarını karara

bağlamak, DEİK'in bütçe önerisini hazırlayarak Genel Kurula sunmak.

g) Genel Kurulca karara bağlanmış bütçenin uygulanmasını sağlamak.

ğ) Yönetim Kurulu başkan yardımcıları, sayman üye ile Genel Sekreterin bütçeden har-

cama sınırlarını belirlemek.
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h) İş konseylerine ilişkin bölgesel gruplanmayı belirlemek.

ı) Yurtiçinde veya yurtdışında temsilcilik açılmasını karara bağlamak.

i) Firmaların üye kaydedilmesi ve üyelikten çıkartılmaları ile ilgili kuralları belirlemek.

j) Firmaların iş konseylerine üye kaydedilmesine ve üyelikten çıkarılmalarına karar

vermek.

k) Karadeniz Ekonomik İşbirliği İş Konseyinde Türk özel sektörünü temsil edecek Yö-

netim Kurulu Üyesini seçmek.

l) 28 inci maddede belirtilen ilke, esas ve yönergeleri karara bağlayarak TOBB Yönetim

Kuruluna sunmak.

m) Mevzuat değişiklikleri konusunda TOBB Yönetim Kuruluna önerilerde bulunmak.

(2) Yönetim Kurulu kararları karar defterine işlenir.

(3) Yönetim Kurulu, gerekli gördüğü hallerde yetkilerinden bir kısmını Yönetim Kurulu

Başkanına ve Yönetim Kurulu üyelerinden birine veya birkaçına devredebilir.

Denetim Kurulu ve görevleri

MADDE 12 – (1) DEİK ve iş konseylerinin hesapları Genel Kurul tarafından iki yıl

süre için delegeler arasından seçilen üç ila beş asil ve aynı sayıda yedek üyeden oluşan Denetim

Kurulu tarafından denetlenir. Denetim Kurulu üyelerinin aynı dönemde DEİK ve iş konseyle-

rinin diğer organlarında görev almamış olmaları esastır.

(2) Denetim Kurulu doğrudan Genel Kurula rapor verir ve lüzumu halinde Genel Ku-

rulu olağanüstü toplantıya çağırabilir.

İş konseylerinin kuruluşu ve işleyişi

MADDE 13 – (1) İş konseyleri, yeterli bütçe temin edilmesi halinde, iş dünyasının

sınai ve coğrafi değerlendirmeleri sonucunda ortaya koydukları tercihleri ve dünya pazarların-

daki gelişmeleri gözeterek Yönetim Kurulunun önerisi ile TOBB Yönetim Kurulunca kurulur

ve gerektiğinde aynı şekilde sona erdirilir.

(2) İş konseylerinin etkinliğini güçlendirmek amacıyla, iki taraflı olarak kurulması esas-

tır. Bunun mümkün olmaması durumunda işlevsellik ve ülkenin ekonomik menfaatleri çerçe-

vesinde değerlendirme yapılır.

(3) İş konseyinin ikili yapısı diğer ülkenin iş dünyasını temsil eden ulusal düzeydeki

birlik, federasyon, ticaret ve sanayi odası veya emsal bir kuruluş ile varılacak yazılı anlaşma

çerçevesinde kurulur. Karşı kanat örgütlenirken kendi mevzuatı çerçevesinde hareket eder. An-

cak, ikili yapının dengeli sürdürülebilmesi için her iki kanatta iş dünyasına ikili ilişkilerde ön-

cülük edebilecek özelliklere sahip birer kişinin eş başkanlık görevini üstlenmesi esastır.

(4) İş konseyi kurucu yürütme kurulu ve kurucu başkanı DEİK Yönetim Kurulu tara-

fından iş dünyasına ikili ilişkilerde öncülük edebilecek özelliklere sahip, ilgili ülkede faal ve

itibara sahip olan kişilerden atanır. Kurucu başkan ve kurucu yürütme kurulunun görev süreleri

aksi belirtilmediği takdirde yapılacak ilk seçimli genel kurul toplantısına kadar devam eder.

Kurucu başkan başkanlığındaki kurucu yürütme kurulu ilk genel kurula kadar yürütülecek ça-

lışma programını ve geçici bütçeyi belirler, konsey üyelik aidat miktarını öneri olarak Yönetim

Kuruluna sunar.
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(5) İş konseyleri, mümkün olduğunca faaliyet bütünlüğünü ve maliyetlerde tasarrufu

sağlamak ve koordinasyonu kolaylaştırmak amacıyla Yönetim Kurulunca belirlenecek bölgesel

gruplar çerçevesinde örgütlenir. Bu gruplarda çalışma programları ve bütçeler ortaklaşa ele alınır.

(6) DEİK'in amaçlarına uygun olarak Türkiye'de faaliyet gösteren ve 13/11/2011 tarihli

ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre kurulmuş firmalar ile 31/12/1961 tarihli

ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununda tanımlanan serbest meslek mensupları ve Türkiye’de

mukim ve faal, Ekonomi Bakanlığı Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlü-

ğünce verilen faaliyet belgesine sahip yabancı şirketlerin irtibat ofisleri Yönetim Kurulunun

uygun bulması halinde bir veya birden fazla iş konseyine üye olabilirler.

(7) Her üye, üye olduğu her iş konseyi için seçme ve seçilme hakkını kullanacak bir

temsilciyi yazılı olarak bildirmekle mükelleftir. Tüzel kişiler yazılı olarak bildirmek kaydıyla

temsilci değişikliği yapabilirler. Temsilcinin tüzel kişi ile ilişkisinin kesilmesi halinde yeni bir

temsilci bildirilmesi üyenin sorumluluğundadır. Üyenin temsilcisini değiştirmesi halinde yeni

temsilcinin DEİK organlarında görev alabilmesi Yönetim Kurulu takdirindedir.

(8) Üyenin DEİK üyeliğinin sona ermesi veya atadığı temsilci ile ilişiğini kesmesi ha-

linde, temsilcinin DEİK organlarındaki görevleri sona erer.

(9) Üyeler, yıllık olarak belirlenen iş konseyi aidatını ve üyelik aidatını ödemekle yü-

kümlüdür. İki yıl veya daha fazla süreyle aidatların ödenmemesi halinde toplam miktar öde-

ninceye kadar üyelik dondurulur ve üyeliğin dondurulduğu tarihten itibaren iki yıl içinde aidat

borçlarını ödemeyen üyeler, üyelikten çıkartılır.

(10) Bu Yönetmeliğe aykırı iş konseyi ile özel amaçlı konsey kurulamaz ve bu Yönet-

melik dışındaki oluşumlarda iş konseyi ibaresi kullanılamaz.

(11) İş konseyleri, DEİK’ten bağımsız bir kişilik izlenimi doğurabilecek oluşum ve faa-

liyetlerde bulunamaz; kısaltma ve unvan kullanamaz.

İş konseylerinin görevleri

MADDE 14 – (1) İş konseylerinin görevleri şunlardır:

a) Karşı ülke ile ticaret, doğrudan veya ortaklık yoluyla yatırım, sanayi, hizmetler, tek-

noloji ve proje temelinde işbirliği olanaklarını tespit etmek amacıyla araştırmalar yapmak.

b) İş olanaklarının önündeki engelleri tespit etmek, bu engelleri gidermeye ve işbirli-

ğinde aşama kaydetmek için altyapı oluşturmaya yönelik öneriler geliştirerek ilgili kurum ve

kuruluşlara ve hükümetler arası müzakerelere aktarmak.

c) İş Konseyi ve karşı kanadın üyelerini ve işbirliği açısından potansiyel taşıyan sek-

törlerin temsilcilerini bir araya getirmek üzere toplantılar düzenlemek.

ç) Girişimcilerin karşı ülke ile iş ilişkilerinde ihtiyaç duyabileceği bilgileri Yönetim

Kurulunca belirlenecek koşullarda ve gerekirse gelir karşılığı temin etmek.
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d) Karşı ülke ile ilişkilerin gelişmesi için gerekli olan politikalar, çözümler ve meka-

nizmalar konusunda Yönetim Kurulunun belirleyeceği ana stratejiler çerçevesinde öneriler ge-

liştirmek.

e) Karşı ülke şirket ve kurumlarından gelecek bilgi ve eşleştirme taleplerini cevaplan-

dırmak.

f) Görev alanına giren konularda tanıtıcı faaliyetlerde bulunmak.

İş Konseyi Genel Kurulu

MADDE 15 – (1) İş Konseyi Genel Kurulu her yıl Ekim ayı sonuna kadar ilgili iş kon-

seyi üyelerinin katılımı ile olağan olarak toplanır. İş Konseyi Genel Kurulu, Yönetim Kurulunun

uygun bulması halinde öncelikle Yönetim Kurulunca belirlenecek başkan yardımcısı olmak

üzere İş Konseyi Koordinatör Başkanı tarafından da olağanüstü toplantıya çağrılabilir.

(2) İş Konseyi Genel Kurulu, öncelikle Yönetim Kurulu Başkanınca görevlendirilecek

bir Yönetim Kurulu üyesi olmak üzere İş Konseyi Koordinatör Başkanı tarafından da açılır ve

bir Divan Başkanı, bir Divan Başkan Vekili ve bir katip seçilir.

(3) DEİK Genel Sekreteri tarafından belirlenen personel, gözlemci sıfatıyla İş Konseyi

Genel Kuruluna katılır ve Genel Kurulun mevzuata uygun şekilde gerçekleştirilmesini gözetir.

(4) Üyeler, İş Konseyi Genel Kuruluna katılamadıklarında, yazılı olarak bir vekil tayin

edebilir. Ancak, bir kişi birden fazla vekâlet alamaz.

(5) Üyelerin Genel Kurula katılabilmesi ve seçme-seçilme hakkına sahip olabilmeleri

için önceki yıllara ait aidat yükümlülüklerinin bulunmaması gerekir. Genel Kurul tarihi itiba-

riyle önceki yıl veya yıllara ait İş Konseyi ve üyelik aidatı yükümlülüklerini yerine getirmeyen

temsilcilerin İş Konseyi Genel Kurul üyeliği ve seçildikleri organ üyelikleri kendiliğinden sona

erer.

(6) İş Konseyi Genel Kurulunun görevleri şunlardır:

a) İş konseylerinin çalışma programını ve bütçesini karara bağlamak.

b) Yürütme kurullarının DEİK Yönetim Kurulu tarafından atanan üyeler dışındaki asil

üyeleri ile yeterli talep olması halinde aynı sayıya kadar yedek üyelerini seçmek.

c) İş konseyi aidatını belirlemek.

(7) İş Konseyi Yürütme Kurulu; iki yıl süre ile görev yapmak üzere ve iş konseylerine

kayıtlı üye sayısı dikkate alınarak beş ila onbir kişiden oluşur. Gerektiğinde üye sayısında de-

ğişiklik yapmaya Yönetim Kurulu yetkilidir.

(8) İş Konseyi Yürütme Kurulunun yedi ve daha az üyeden oluşması halinde bir üye,

yediden fazla olması halinde ise iki üye DEİK Yönetim Kurulu tarafından atanabilir. DEİK’in

atayacağı üyelerin DEİK üyesi olması şartı aranmaz. Gerekli hallerde atama yoluyla görev ve-

rilecek üye sayısını artırmaya Yönetim Kurulu yetkilidir.

(9) Bir kişinin, üçten fazla iş konseyinin yürütme kurulunda görev almaması esastır.

Ancak, gerekli görülmesi halinde görev alınabilecek iş konseyi sayısının artırılması Yönetim

Kurulunun yetkisindedir.
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(10) İş konseyleri yürütme kurulları ilk toplantıda kendi aralarından iki yıl için bir Baş-

kan ve ihtiyaca göre bir veya birden fazla başkan yardımcısı seçerler.

(11) İş konseyi başkanları ile yürütme kurulu üyeleri gerekli görüldüğü takdirde Yöne-

tim Kurulu tarafından görevden alınabilir. Yürütme kurulu üyelerinin görevden alınmaları veya

diğer bir sebeple üyelikte boşalma olması halinde yedek üyeler göreve gelir. Yedek üye bulun-

maması durumunda yeni yürütme kurulu üyeleri, yeniden seçim yapılıncaya kadar görev yap-

mak üzere, Yönetim Kurulu tarafından belirlenir.

(12) Bölgesel gruplarda grup içi koordinasyon, o gruba dâhil iş konseyleri başkanlarının

kendi aralarından seçecekleri bir koordinatör başkan tarafından sağlanır. Bölgesel gruplar, ge-

rekli görülmesi halinde en çok üç koordinatör başkan yardımcısı seçebilirler.

Özel amaçlı konseyler

MADDE 16 – (1) Yönetim Kurulu tarafından bazı iş alanlarına münhasır olarak özel

amaçlı konseyler kurulabilir.

(2) Herhangi bir iş alanında İş Konseyinin kurulması, DEİK Genel Sekreterliğinin ön

hazırlığını takiben, Yönetim Kurulunun önerisi ve TOBB Yönetim Kurulunun kararıyla ger-

çekleşir.

(3) İş Konseyi üyeliği; kurumsal üyelik ve şirket üyeliği olarak iki grup halinde ger-

çekleştirilir. Kurumsal üyelik, ilgili iş alanını temsil eden birlik, dernek, vakıf gibi kuruluşlar-

dan, şirket üyeliği ise ilgili iş alanında faaliyet gösteren ve Türk Ticaret Kanunu hükümlerine

göre kurulmuş firmalar ile yine ilgili iş alanında faaliyette bulunan Gelir Vergisi Kanununda

tanımlanan serbest meslek mensuplarından ve Türkiye’de mukim ve faal, Ekonomi Bakanlığı

Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğünce verilen faaliyet belgesine haiz

yabancı şirketlerin irtibat ofislerinden oluşur. İlgili iş alanında faaliyet göstermemekle birlikte,

bu alanı ilgilendiren farklı alanlarda iştigal eden şirket ve kuruluşlar da yürütme kurulunun

önerisi, Yönetim Kurulunun onayıyla iş konseyi üyesi olabilirler.

(4) İş konseyi kurumsal üyelerinin, DEİK kurucu kuruluşları arasından olması önce-

liklidir. Yönetim Kurulu; iş konseyi kurumsal ve şirket üyelerinin sayısını ve bunlar arasındaki

dağılımı tespit etmeye, üyelik statüsünü sona erdirmeye ve yeni üye belirlemeye yetkilidir.

(5) TOBB’un ilgili sektör meclisi başkanı, Yürütme Kurulunun doğal üyesidir.

(6) İş konseyi faaliyet alanı ile ilgili kamu kurum ve kuruluş temsilcileri de, Yönetim

Kurulu tarafından iş konseyi yürütme kurulu danışman üyesi olarak belirlenebilir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Genel Sekreter, Danışma Kurulları ve Temsilcilik

Genel Sekreter

MADDE 17 – (1) Genel Sekreter, DEİK’in, iş konseyleri ve özel amaçlı konseylerin

bu Yönetmelik ve ilgili mevzuat ile tanımlanan çalışmalarını, Yönetim Kurulu, iş konseyleri

yürütme kurulları ve özel amaçlı konseylerin kararları doğrultusunda yürütür.
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(2) İş Konseylerinin ve özel amaçlı konseylerin çalışmalarını Yönetim Kurulunun be-

lirlediği strateji ve politika önerileri çerçevesinde yönlendirir ve DEİK organları ile ilişkilerinde

koordinasyonu sağlar.

(3) Yönetim Kurulu Başkanının onayıyla genel sekreter yardımcıları görevlendirilebilir.

(4) Genel Sekretere bağlı birimler aşağıda belirtilmiştir. Bu birimler, Yönetim Kurulu

tarafından lağvedilebilir veya yeni birimler kurulmasına karar verilebilir.

a) 16 ncı ve 18 inci maddede belirtilen iş konseyleri ve özel amaçlı konseylerle ilgili

görevleri yerine getirmek üzere gerekli çalışmaları ve etkinlikleri, ilgili kurum ve kuruluşlar

ile ilişkileri yürütmek ile görevli birimler.

b) Dış ekonomik ilişkilere yönelik stratejileri, politika önerilerini, kurumsal faaliyet ve

gelişme ilkelerini hazırlamak; bölge, ülke ve sektör bazında araştırma, genel ve İş Konseyi ol-

mayan ülkelerle iş geliştirme çalışmalarını yürütmek; kütüphane ve dokümantasyon, üyelik iş-

lerini sürdürmek ile görevli birim.

c) Çok taraflı kurum ve kuruluşlar ile ilişkileri, bu kapsamda gerekli çalışma ve etkin-

likleri yürütmek ile görevli birim.

ç) DEİK’in statüsü ve yürüttüğü çalışmalar kapsamında hukuki işlemlerin mevzuata

uygun ve eksiksiz sürdürülmesini sağlamak üzere gerekli çalışmaları yürütmek ile görevli birim.

d) DEİK’i ve faaliyetlerini tanıtmak amacıyla yazılı ve görsel basınla ilişkileri, bu kap-

samda gerekli çalışmaları yürütmek ile görevli birim.

e) Mali ve idari işler, muhasebe, toplantı organizasyon ve kurumsal iletişim, sistem yö-

netimi ve teknik altyapı, insan kaynakları işlerini yürütmek ile görevli birimler.

(5) Yönetim Kurulunun belirleyeceği şartlar çerçevesinde Dışişleri Bakanlığı, Ekonomi

Bakanlığı ve DEİK'in çalışma alanı ile ilgili diğer kamu kurumlarından sosyal güvenlik hakları

kendi kurumlarında kalmak üzere ve ilgilinin tabi olduğu mevzuat çerçevesinde üç yılı aşmayan

süreler için geçici personel talep edilebilir.

Danışma kurulları

MADDE 18 – (1) DEİK, iş konseyleri ve özel amaçlı konseylerinin strateji oluşturma

faaliyetleri ve sektörel çalışmaları açısından gerekli görülmesi durumunda geçici nitelikte da-

nışma kurulları oluşturulabilir. Danışma kurulları, Yönetim Kurulunun belirleyeceği dış eko-

nomik ilişkilerle bağlantılı alanlarda faaliyet gösteren genel veya sektörel nitelikte örgütlenmiş

sivil toplum kuruluşları, ilgili kurum, kuruluş ve firmalardan temsilciler ve dış ekonomik iliş-

kilerde deneyimli kimselerden oluşturulur. Danışma kurulları Yönetim Kurulunun davetiyle

yapacakları ilk toplantılarında kendi üyeleri arasından bir Başkan ve bir Başkan vekili seçerler.

(2) Bu kurullar, DEİK ve iş konseylerine çeşitli ülkelere ve bölgelere yönelik inceleme

sonuçları, Türkiye'nin dünya ekonomisi ile bağlantıları, sektörel kapasiteler, sektörlerin dış

ekonomik ilişkilerdeki öncelik ve beklentileri hakkında bilgi sağlarlar, dış ekonomik ilişkilerin

geliştirilmesine yönelik görüş oluşturur ve önerilerde bulunurlar.
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Toplantı çağrısı ve nisabı

MADDE 19 – (1) DEİK organları, başkanlarının daveti üzerine, üye tam sayılarının

çoğunluğu ile toplanırlar ve toplananların çoğunluğu ile karar alırlar. Oylamalarda eşitlik ha-

linde başkanın kullandığı oy yönünde çoğunluk sağlanmış sayılır.

(2) DEİK ve iş konseylerinin Genel Kurul toplantılarında, toplantı nisabının sağlana-

maması halinde toplantı ertelenir ve ikinci toplantı en geç bir ay içinde yapılır; bu toplantıda,

toplantı nisabı aranmaz.

(3) Organ toplantılarına mazeretsiz olarak üst üste üç kez katılmayanların organ üyeliği

kendiliğinden sona erer, yerlerine yedekleri çağrılır.

Temsilcilik

MADDE 20 – (1) DEİK, iş imkânlarının yerinden izlenmesinin önem kazandığı du-

rumlarda Yönetim Kurulunun kararı ile yurtiçinde veya yurtdışında temsilcilikler açabilir. Yurt-

dışında temsilcilik açılmadan önce Dışişleri Bakanlığının uygun görüşü alınır.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Ehliyet, Bütçe, Gelir ve Giderler

Ehliyet, temsil ve imza yetkisi

MADDE 21 – (1) DEİK, Yönetim Kurulu kararıyla taşınır ve taşınmaz mal almaya,

satmaya, inşa, ifraz, tevhit ve rehin etmeye, ödünç para almaya, sosyal yardımlarda bulunmaya,

burs vermeye, bağış ve yardımlarda bulunmaya, sosyal faaliyetleri destekleme ve özendirme

yardımları yapmaya, bu Yönetmelik hükümleri çerçevesinde şirket ve vakıf kurmaya veya ku-

rulu şirketlere iştirak etmeye, derneklere üye olmaya ve benzeri hukukî işlemler yapmaya yet-

kilidir.

(2) DEİK’in, şirket veya vakıf kurabilmesi ya da kurulmuş veya kurulacak şirketlere

iştirak edebilmesi kuruluş amaçları ve faaliyet konuları ile sınırlı ve TOBB Yönetim Kurulunun

iznine tabidir. Ayrıca DEİK’in, bağış ve yardımda bulunabilmesi ve sosyal faaliyetleri destek-

leyip özendirebilmesi için, bütçede karşılığının olması ve yapılacak bu harcamaların DEİK’in

kuruluş amaçları ve faaliyet konularıyla sınırlı olması zorunludur.

(3) DEİK'i; Yönetim Kurulu Başkanı, onun bulunmadığı hallerde Yönetim Kurulu Baş-

kanının görevlendireceği Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı temsil eder. Yönetim Kurulu Baş-

kanı, gerekli görmesi halinde Yönetim Kurulu başkan yardımcılarına veya bir Yönetim Kurulu

üyesine temsil yetkisi verebilir.

(4) DEİK adına düzenlenen taahhütname, sözleşme, vekâletname gibi DEİK’i hukuken

bağlayan işlemleri imzalamaya; Yönetim Kurulu Başkanı veya Yönetim Kurulu başkan yar-

dımcılarından biri ile Genel Sekreter, Genel Sekreterin bulunmadığı hallerde bir yönetim kurulu

üyesi müştereken yetkilidirler. Ayrıca, bu işlemleri Yönetim Kurulu tarafından verilen bütçe

içi harcama yetkisi dâhilinde Genel Sekreter ile genel sekreter yardımcılarından birisi veya

idari ve mali işler sorumlusu müştereken imzalamaya yetkilidir.
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Bütçe

MADDE 22 – (1) DEİK ve iş konseylerinin gelir ve harcamaları, Yönetim Kurulu ta-

rafından hazırlanarak Genel Kurula sunulan ve Genel Kurulca kabul edilen yıllık bütçeyle dü-

zenlenir.

(2) Bütçe yılı takvim yılıdır.

(3) İş konseyleri bütçeleri yürütme kurulları tarafından hazırlanarak iş konseyi genel

kurullarınca karara bağlanır.

Gelirler

MADDE 23 – (1) DEİK'in gelirleri şunlardır:

a) Kurucu kuruluş üyelik aidatları.

b) İş konseyi üyelik aidatları.

c) TOBB katkı payı.

ç) Hizmet ve proje karşılığı alınan bedeller.

d) Faiz gelirleri.

e) Bağış ve diğer gelirler.

(2) Kurucu kuruluş üyelik aidatı; 5 inci madde uyarınca TOBB Yönetim Kurulu tara-

fından belirlenen kurucu kuruluşların her biri için Yönetim Kurulunca belirlenen maktu mik-

tardan oluşur. İş konseyi üyelik aidatları; iş konseyi aidatı ve üyelik aidatı olmak üzere iki bö-

lüm halinde uygulanır. Üyelik aidatı, iş konseyi üyelerinin üye oldukları iş konseyi sayısından

bağımsız olarak yılda bir kez ödeyeceği, Yönetim Kurulunca belirlenen miktardır. İş konseyi

aidatı ise iş konseyi faaliyet giderlerini karşılayacak şekilde iş konseyi genel kurulları tarafından

tayin edilir ve yılda bir defa ödenir.

Giderler ve harcama yetkisi

MADDE 24 – (1) Gelirler tek bir havuzda toplanır. Harcamalar bu havuzdan onaylan-

mış bütçelere göre yapılır. Bütçelerden sarf yetkisi Yönetim Kurulundadır. Yönetim Kurulunun

belirleyeceği bir üst sınıra kadar harcamalar için Yönetim Kurulu Başkanı ile Genel Sekretere

ayrı ayrı yetki verilebilir.

(2) DEİK adına ödeme yapmaya, Yönetim Kurulu Başkanı veya Yönetim Kurulu baş-

kan yardımcılarından biri ile Genel Sekreter, Genel Sekreterin bulunmadığı hallerde sayman

üye müştereken yetkilidirler.

(3) Yönetim Kurulu Başkanına verilen harcama yetkisi dâhilinde bütçeden yapılacak

ödemeler; Yönetim Kurulu Başkan veya başkan yardımcısı ile Genel Sekreterin veya sayman

üyenin müşterek imzası ile yapılır.

(4) Genel Sekretere verilen harcama yetkisi dâhilinde bütçeden yapılacak ödemeler;

Genel Sekreter ile Yönetim Kurulu başkan yardımcısı veya sayman üye veya Genel Sekreter

Yardımcısı veya İdari ve Mali İşler Sorumlusunun müşterek imzası ile yapılır.

(5) DEİK ve iş konseylerinin giderleri şunlardır:

a) Personel giderleri.
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b) Toplantı ve seyahat giderleri.

c) Tanıtım giderleri.

ç) Genel yönetim giderleri.

d) Basım ve yayın giderleri.

e) Eğitim giderleri.

f) Faiz ve finansman giderleri.

g) Kira giderleri.

ğ) Diğer giderler.

ALTINCI BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Personel

MADDE 25 – (1) DEİK'in personeli 4857 sayılı İş Kanununa tabidir. Personelin ve

Genel Sekreterin işe alınması, yükselmesi, görev yeri değişikliği, işine son verilmesi, ücretinin

ve çalışma koşullarının belirlenmesi hususlarında Yönetim Kurulu Başkanı yetkilidir.

(2) Genel Sekreter, personeli sevk ve idare eder, performansını değerlendirir ve İş Ka-

nunu çerçevesinde tecziye eder.

Yönerge

MADDE 26 – (1) Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan; DEİK organlarının çalışma

şeklini, birbiriyle ilişkilerini, seçme ve seçilme esaslarını, bütçe, muhasebe, personel gibi ça-

lışma usul ve esaslarını kapsayan yönergeler ile özel amaçlı konseylerin kuruluşu, ismi, işleyişi,

görevleri, üyeleri, organları, toplantı esas ve usulleri, bütçeleri, sekretarya hizmetleri ve benzeri

iş ve işlemlerine ilişkin yönergeler TOBB Yönetim Kurulunun onayı ile yürürlüğe girer.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

MADDE 27 – (1) 23/6/2008 tarihli ve 26915 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Dış

Ekonomik İlişkiler Kurulu ve İş Konseyleri Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik

yürürlükten kaldırılmıştır.

Geçiş hükümleri

GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girmesi ile DEİK İcra Kurulunun

görevi sona erer.

(2) Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girmesini müteakip yapılacak ilk Yönetim Kurulu top-

lantısında beş başkan yardımcısı ile sayman üye seçimi yapılır.

Yürürlük

MADDE 28 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 29 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Yö-

netim Kurulu yürütür.
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Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinden:

TİCARET BORSALARINDA ALIM SATIM YAPAN ARACILAR

HAKKINDA YÖNETMELİK

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, gerçek ve tüzel kişi tacir olarak borsadaki

spot piyasada faaliyet gösterecek aracılarda aranılacak niteliklere, bunlardan tüzel kişilerin ku-

ruluş, görev ve yetkilerine, aracıların çalışmalarına, haklarına, uymakla yükümlü bulundukları

kurallara, bu kurallara aykırı eylemleri tespit olunanlara uygulanacak idari yaptırımlara ve ara-

cılık faaliyetlerinin yürütülmesi ile ilgili diğer hususlara ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, borsaları ve borsalardaki spot piyasada gerçek veya

tüzel kişi tacir olarak faaliyet gösterecek aracıları kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 18/5/2004 tarihli ve 5174 sayılı Türkiye Odalar ve

Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Kanununun 47 nci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Aracı: Borsa komisyoncusu, ajanı ve simsarı olarak faaliyet gösteren gerçek veya

tüzel kişiyi,

b) Bakanlık: Gümrük ve Ticaret Bakanlığını,

c) Birlik: Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğini,

ç) Borsa: Ticaret borsalarını,

d) Kanun: 5174 sayılı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Kanu-

nunu,

e) Meclis: Borsa meclisini,

f) Yönetim Kurulu: Borsa yönetim kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Alım Satım, Görev ve Sorumluluk, Kısıtlamalar, Teminat ve Ücretler

Borsada alım satım yapanlar

MADDE 5 – (1) Borsaya dahil maddeler üzerindeki spot piyasa işlemlerde;

a) Borsaya kayıtlı gerçek kişiler ile tüzel kişilerin tescilli şirket sözleşmelerinde temsil

ve bağlayıcı işlemler yapma yetkisi verilen gerçek kişi temsilcisinden,
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b) Kendi adına ve başkasının hesabına borsada alım satım yapan borsa komisyoncu-

sundan,

c) Başkasının adına ve hesabına vekil sıfatıyla borsada alım satım yapan borsa ajanın-

dan,

ç) Borsa alım satımlarında yalnız aracılık yapan borsa simsarından,

başkaları borsada işlem ve faaliyette bulunamaz.

(2) Borsaya dahil maddelerin üretici veya seri halde üretim yapmaksızın doğrudan tü-

keticiye satışını yapan imalatçılar, borsalara kaydolmaksızın kendi mallarını borsada satabilir.

(3) Üretici ve imalatçılar hariç borsaya kayıtlı olmayan gerçek ve tüzel kişiler ancak

bir aracı vasıtasıyla borsada faaliyet gösterebilir.

(4) Kanunun 32 nci maddesinin dördüncü fıkrasının uygulanmasında aracılık faaliyeti,

borsada alım ve satım olarak değerlendirilir.

(5) Aracılara ilişkin kayıtlar, içeriği ve şekli Birlikçe belirlenecek aracılar defterinde

tutulur ve bu kayıtlar Kanunun 32 nci maddesinin birinci fıkrasında belirtilen ortak veri taba-

nına işlenir.

Aracıların görev ve sorumlulukları

MADDE 6 – (1) Aracılar, alıcı ve satıcı firmaları bir araya getirmek, onların çıkarlarını

gözetmek, mesleki bilgi ve deneyimlerine dayanarak piyasanın durumu hakkında en doğru bil-

gileri aktarmak ve piyasanın oluşumuna katkı sağlamakla görevlidir.

(2) Aracıların görevlerinden kaynaklanan yükümlülükleri, alım satımın sözleşmeye

bağlanması ile sona erer. Bu aşamaya kadar aracılar, kendi kusurundan kaynaklanan veya kötü

niyete dayanan her türlü eylemden sorumludur. Bu sorumluluk çerçevesinde tarafların ya da

borsanın uğradığı zarar, borsaya verilen teminattan tazmin edilir. Teminattan tazmin edilemeyen

kısım genel hükümlere göre tahsil olunur.

(3) Sözleşme yapılması ile görevi sona eren aracılar, mal bedelinin ödenmemesi ve/veya

geç ödenmesinden ya da işin doğal akış sürecinde kalite ve sair sebeplerle doğabilecek uyuş-

mazlıklardan sorumlu tutulamaz. Ancak bu süreçte, mal bedelini satıcıya intikal ettirmesi için

aracıya yapılan ödemelerde, bu intikalin aracı tarafından yerine getirilmemiş olması durumu

saklıdır. Bu takdirde, oluşan zarar ilgili aracının borsadaki teminatından karşılanır.

(4) Alım satım beyannamesinde aksine bir şart olmadıkça, aracılar, satıcı deposunda

teslim aldığı malların miktar ve kalitesinden sorumludur. Bu durumda, alıcı tarafın kilo ve

kalite farkına dayanarak yaptığı iskonto farkı tutarı kadar gizli ayıp durumu hariç aracının te-

minatına rücu edilebilir. Ancak bu rücu hakkının kullanılabilmesi için, taraflardan herhangi bi-

rinin talebi üzerine malın, mutabık kalınan diğer bir kantar ile tartılmasının karşılıklı kabul

edilmiş ve yapılan tartımlar sonucunda teslim/tesellüm kilosunda kesin anlaşmaya varılmış ol-

ması zorunludur.

(5) Aracılar, aracılık hizmeti verdikleri alım satımlara ait tescil yükümlülüğünün borsaya

karşı yerine getirilmesinde, satıcı ve/veya alıcı tarafla birlikte müteselsilen sorumludur.
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(6) Bu maddede belirtilen sorumlulukların yerine getirilmemesinden doğan maddi ka-

yıpların teminattan karşılanması, Yönetim Kurulu kararı ile gerçekleşir.

(7) Tüzel kişi aracıların gerçek kişi temsilcileri için de bu madde hükümleri uygulanır.

Aracıların faaliyette bulunamayacakları haller

MADDE 7 – (1) Aracılar aşağıda belirtilen faaliyetlerde bulunamazlar;

a) Aracılar kayıtlı oldukları borsaya dahil maddelerin doğrudan doğruya veya dolaylı

olarak alım satımını yapamazlar.

b) Aracılar borsaya dahil maddelerin alım veya satımını yapan şirket kuramazlar, ku-

rulmuş olanlara ortak olamazlar, şirket organlarında görev alamazlar.

c) Aracılar, borsaya dahil maddelerin alım veya satımını yapan eşlerinin ve üçüncü de-

receye kadar kan ve ikinci derece dahil ikinci dereceye kadar sıhri hısımlarının ve evlatlıklarının

aracılık hizmetleri ile bunların ortak olduğu veya organlarında görev aldığı tüzel kişiler için

aracılık hizmetleri veremezler.

ç) Aracılar, borsada gerçekleştirilen bir muamelenin hem alıcı hem de satıcı tarafının

aracısı olamazlar.

d) Aracıların aracılık faaliyetleri sadece kayıtlı bulundukları borsada geçerli olup, bu

hizmetleri diğer borsalarda yürütemezler. Ancak bunlar borsaya dahil olmayan maddeler üze-

rinde borsa dışında işlem yapabilirler.

(2) Aracı olarak borsaya kayıtlı olmadığı halde borsaya dahil maddeler üzerinde, bun-

ların yapabileceği işlemleri yapanlardan bu işleme ait tescil ücreti Kanunun 47 nci maddesi

gereğince beş misli tahsil olunur.

(3) Tüzel kişi aracıların gerçek kişi temsilcileri için de bu madde hükümleri uygulanır.

Teminat

MADDE 8 – (1) Aracılar, Meclislerce aracının işlem hacmi de dikkate alınarak belir-

lenecek miktarda teminat göstermek zorundadır. Teminat; para, banka teminat mektubu, birinci

derece gayrimenkul ipoteği, devlet tahvili, hazine bonosu veya Yönetim Kurulunca kabul edi-

lecek tüccar kefaleti olabilir.

(2) Teminat, aracıların borsaya kaydolduğu tarihte verilir ve aracının borsadan üyeliği-

nin silindiği tarihten bir yıl sonra iade edilir.

Aracılık ücreti

MADDE 9 – (1) Aracıların, aracılık ettikleri işlemlerden alacakları ücretler, alım satım

tutarının binde beşini ve yıllık aidat tavan ücretini geçmemek üzere her yıl Meclisçe tespit edilir

ve Birlikçe onaylanır. Borsalar, aylık mukabilinde aracı çalıştıramazlar.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Aracıların Nitelikleri ve Yükümlülükleri, Aracılık Eğitimi

Borsa komisyoncusu

MADDE 10 – (1) Borsa komisyoncuları, kendi adına ve başkasının hesabına borsada

alım satım yaparlar.
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(2) Gerçek kişi borsa komisyoncusu olabilmek için;

a) En az lise veya dengi bir okulu bitirmiş olmak,

b) İflas etmemiş ya da iflas etmiş olsa bile itibarını yeniden kazanmış olmak,

c) 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen

süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı beş yıl veya daha fazla süreyle ya da

devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zim-

met, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas,

ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değer-

lerini aklama, kaçakçılık, vergi kaçakçılığı veya haksız mal edinme suçlarından hapis cezasına

mahkûm olmamak,

ç) Borsa komisyonculuğu sertifikasına sahip olmak,

d) En az 5 yıldır borsa üyesi olmak,

gerekir.

(3) Bu maddede belirtilen şartları taşıyan gerçek kişiler Yönetim Kurulu kararıyla ko-

misyoncu olarak yetkilendirilir.

Borsa ajanı

MADDE 11 – (1) Borsa ajanları, başkasının adına ve hesabına vekil sıfatıyla borsada

alım satım yaparlar.

(2) Gerçek kişi borsa ajanı olabilmek için;

a) En az lise veya dengi bir okulu bitirmiş olmak,

b) İflas etmemiş ya da iflas etmiş olsa bile itibarını yeniden kazanmış olmak,

c) 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen

süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı beş yıl veya daha fazla süreyle ya da

devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zim-

met, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas,

ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değer-

lerini aklama, kaçakçılık, vergi kaçakçılığı veya haksız mal edinme suçlarından hapis cezasına

mahkûm olmamak,

ç) Borsa ajanlığı sertifikasına sahip olmak,

d) En az 3 yıldır borsa üyesi olmak,

gerekir.

(3) Bu maddede belirtilen şartları taşıyan gerçek kişiler Yönetim Kurulu kararıyla ajan

olarak yetkilendirilir.

(4) Borsa ajanı olarak faaliyet gösteren gerçek kişiler, borsalarca yaptırılan her sayfası

numaralı ve mühürlü bir defter tutar. Bu deftere, yaptıkları işlere ilişkin beyannamelerin ve al-

dıkları ücreti gösteren faturaların numara ve tarihini yazar.

(5) Borsalar, bu defterleri ve ilgili fatura, koçan ve diğer belgeleri her zaman inceleye-

bilir. Borsa ajanları, bunları görevli personele göstermek ve bu personelin yazılı ve sözlü so-

rularını yanıtlamak zorundadır.
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(6) Borsa ajanı olarak faaliyet gösteren gerçek kişiler, borsada alım satım yapmak için

adına iş yaptıkları kişilerden şekli ve içeriği Birlik tarafından belirlenecek vekaletname almak

ve en geç işlem sırasında borsaya vermekle yükümlüdür.

Borsa simsarı

MADDE 12 – (1) Borsa simsarları, borsa alım satımlarında yalnız aracılık yaparlar.

(2) Gerçek kişi borsa simsarı olabilmek için;

a) En az lise veya dengi bir okulu bitirmiş olmak,

b) İflas etmemiş ya da iflas etmiş olsa bile itibarını yeniden kazanmış olmak,

c) 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen

süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı beş yıl veya daha fazla süreyle ya da

devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zim-

met, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas,

ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değer-

lerini aklama, kaçakçılık, vergi kaçakçılığı veya haksız mal edinme suçlarından hapis cezasına

mahkûm olmamak,

ç) Borsa simsarlığı sertifikasına sahip olmak,

d) En az bir yıldır borsa üyesi olmak,

gerekir.

(3) Bu maddede belirtilen şartları taşıyan gerçek kişiler Yönetim Kurulu kararıyla sim-

sar olarak yetkilendirilir.

(4) Borsa simsarlarının aracılık yaptıkları alım satımlar, borsa ajanı ya da alıcı veya satıcı

tarafından tescil ettirilir. Alım satım beyannamelerinde borsa simsarının isim ve imzasına yer

verilir.

Eğitim

MADDE 13 – (1) Aracılık hizmeti verecek gerçek kişiler ile tüzel kişilerin gerçek kişi

temsilcileri mesleki bilgi ve deneyimlerini arttırmak ve ilgili mevzuatta yer alan hak ve yü-

kümlülükleri hakkında bilgi sahibi olmalarını sağlamak amacıyla eğitime tabi tutulur.

(2) Bu eğitimler Birlik tarafından düzenlenir ve eğitim programına katılan ve yapılacak

sınavda başarılı olanlara şekli ve içeriği Birlikçe belirlenen bir sertifika verilir.

(3) Eğitime ve bu eğitim sonrasında yapılacak sınava ilişkin usul ve esaslar Birlikçe

belirlenir. Bu usul ve esaslar Bakanlığın onayı ile yürürlüğe girer.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Aracılık hizmetleri için kurulacak şirketlere ilişkin esaslar

MADDE 14 – (1) Aracılık faaliyetleri 13/1/2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret Ka-

nunu hükümleri uyarınca kurulan bir şirket tarafından da yapılabilir.
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(2) Borsalar, Bakanlığın izni doğrultusunda kuracakları veya iştirak edecekleri şirketler

eliyle aracılık hizmeti verebilir.

(3) Aracılık faaliyeti yürütecek şirketlerin münhasıran aracılık hizmetlerinden birini

yapmak üzere kurulması ve tescilli şirket sözleşmelerinde temsil ve bağlayıcı işlemler yapma

yetkisi verilen gerçek kişi temsilcilerinin bu maddede belirtilen şartları taşıması zorunludur.

(4) Aracılık hizmeti vermek üzere kurulan şirketlerin;

a) Simsarlık faaliyeti için en az 100.000 TL, ajanlık faaliyeti için en az 200.000 TL,

komisyonculuk faaliyeti için en az 250.000 TL ödenmiş sermayeye sahip olması,

b) Kurucu, ortak ve yöneticilerinin Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belir-

tilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı beş yıl veya daha fazla süreyle

ya da devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar,

zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas,

ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değer-

lerini aklama, kaçakçılık, vergi kaçakçılığı veya haksız mal edinme suçlarından hapis cezasına

mahkûm olmaması,

c) Kendileri, ortakları ve sınırsız sorumlu oldukları kuruluşlar hakkında iflas kararı ve-

rilmemiş ve konkordato ilan edilmemiş olması,

ç) Şirketin amacı ve faaliyet konusunun münhasıran aracılık yapmakla sınırlandırılmış

olması,

zorunludur.

(5) Bu maddede belirtilen şartları taşıyan tüzel kişiler, Yönetim Kurulu kararıyla aracı

olarak yetkilendirilir.

(6) Aracılık faaliyeti amacıyla kurulan şirketler, kotasyona dahil maddeler üzerinde şir-

ket adına ve hesabına doğrudan veya dolaylı alım ve satım faaliyetlerinde bulunamazlar.

(7) Aracılık faaliyeti yürütmek üzere kurulan şirketlerin gerçek kişi temsilcilerinde, ko-

misyonculuk için 10 uncu, ajanlık için 11 inci ve simsarlık için 12 nci maddenin ikinci fıkrasının

(a) ila (ç) bentlerindeki şartlar aranır.

(8) 11 inci maddenin dördüncü, beşinci ve altıncı fıkraları ajan olarak faaliyet gösteren

tüzel kişiler için de uygulanır.

İdari yaptırımlar

MADDE 15 – (1) 7 nci maddede öngörülen kısıtlamalara uymayan ve bu Yönetmelikte

belirtilen yükümlülüklerini yerine getirmeyen aracılar hakkında Kanunun 87 nci maddesinin

birinci fıkrasının (c) bendinde belirtilen üyelikten geçici çıkarma cezası verilir, bu fiilin tekrarı

halinde ise aynı maddenin birinci fıkrasının (d) bendinde belirtilen üyelikten uzun süreli çı-

karma cezaları verilir.
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(2) Birinci fıkrada belirtilenler hakkında Kanunun 93 üncü maddesinde belirtilen para

cezalarına ilişkin hükümler de uygulanır.

(3) Bu madde kapsamında verilen cezalar, borsa ilan panosunda bir hafta süre ile ilan

edilir.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

MADDE 16 – (1) 13/1/2005 tarihli ve 25699 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Ti-

caret Borsalarında Alım Satım Yapan Aracılar Hakkında Yönetmelik yürürlükten kaldırılmıştır.

Elektronik ürün senedi alım satımında aracılık faaliyetlerine ilişkin esaslar

GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Kanunun 53 üncü maddesinin sekizinci fıkrasına göre yet-

kilendirilen ticaret borsalarında münhasıran elektronik ürün senedi ve alivre sözleşmelerin alım

ve satımlarına aracılık etmek üzere Yönetim Kurulu kararı ile borsa ajanı yetkilendirilebilir.

(2) Birinci fıkraya göre yetkilendirilecek ajanlar için 11 inci maddenin ikinci fıkrasının

(ç) ve (d) bentlerindeki şartlar aranmaz.

(3) Kanunun 53 üncü maddesinin sekizinci fıkrasına göre yetkilendirilen ticaret borsa-

larında münhasıran elektronik ürün senedi ve alivre sözleşmelerin alım ve satımlarında ajanlık

faaliyeti yürütmek üzere kurulan şirketlerin gerçek kişi temsilcilerinde, 11 inci maddenin ikinci

fıkrasının (ç) bendindeki şart aranmaz.

(4) Birinci fıkraya göre yetkilendirilecek gerçek kişi ajanlar ile tüzel kişi ajanların üçün-

cü fıkraya göre temsilcilik yapacak gerçek kişi temsilcileri, yetkilendirildikleri veya şirkette

göreve başladıkları tarihten itibaren iki yıl içinde 13 üncü madde uyarınca verilecek eğitime

ve sınava katılmak zorundadır. Bu süre içinde düzenlenen eğitime katılmayan ve sertifika ala-

mayan gerçek kişi ajanların ajanlık yetkisi, tüzel kişi temsilcisi gerçek kişilerin ise borsada iş-

lem yapma yetkisi sona erer.

İstisnalar

GEÇİCİ MADDE 2 – (1) Kanunun 53 üncü maddesinin sekizinci fıkrasına göre yet-

kilendirilen ticaret borsalarındaki elektronik ürün senedi ve alivre sözleşmelerin alım ve sa-

tımlarına aracılık işlemlerinde 7 nci maddenin birinci fıkrasının (ç) ve (d) bentleri ile 11 inci

maddenin dördüncü fıkrası hükümleri uygulanmaz.

Aracılık defteri ve ortak veri tabanına kayıt

GEÇİCİ MADDE 3 – (1) Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihte aracılık faaliye-

tinde bulunan aracıların, 5 inci maddenin beşinci fıkrasında belirtilen deftere ve ortak veri ta-

banına kaydı yapılır.

Yürürlük

MADDE 17 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 18 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı

yürütür.
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İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesinden:

İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ TÜRKÇE ÖĞRETİMİ UYGULAMA

VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesine bağlı ola-

rak kurulan İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merke-

zinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına ve bu organların görevlerine ilişkin

usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Türkçe Öğretimi Uy-

gulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim

organlarının görevlerine ilişkin hükümleri 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

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Birim: Merkezin birimlerini,

b) Birim başkanı: Merkezin birimlerinin başkanlarını,

c) Merkez (Çelebi-TÖMER): İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Türkçe Öğretimi Uygu-

lama ve Araştırma Merkezini,

ç) Müdür: Merkezin Müdürünü,

d) Rektör: İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Rektörünü,

e) Üniversite: İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesini,

f) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları

Merkezin amacı ve faaliyet alanları

MADDE 5 – (1) Merkezin amacı ve faaliyet alanları şunlardır:

a) Yurt içinde ve yurt dışında Türkçe öğretmek, Türkiye’yi ve Türk kültürünü tanıtmak

amacıyla ilgili mevzuat hükümlerine göre birimler oluşturmak.
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b) Uluslararası ikili anlaşmalar çerçevesinde ilgili kamu kurum ve kuruluşları ile Türkçe

öğretimi konusunda çalışmalar yaparak ortak eğitim-öğretim, araştırma, uygulama ve yayın

faaliyetlerinde bulunmak.

c) Türkçe öğretim yöntemleri konusunda araştırma ve uygulamalar yapmak, yapılmakta

olan çalışmaları desteklemek ve teşvik etmek.

ç) Türkçeyi daha iyi şekilde öğretmeye, Türkiye’yi ve Türk kültürünü en güzel şekilde

tanıtmaya teşvik amacıyla yurt içi ve yurt dışında geziler düzenlemek ve ödüller vermek.

d) Türkçenin anadili olarak eğitimi ve öğretimi konusunda programlar hazırlayıp yön-

temler geliştirmek, bu konu ile ilgili yurt içi ve yurt dışındaki çeşitli kurum ve kuruluşlarla

ortak çalışmalar yapmak.

e) Türkçeyi öğreten ve Türkiye’yi tanıtan film, ses ve görüntülü kasetler hazırlamak,

kitap, dergi, bülten, rapor, proje, broşür yayınlamak, dil laboratuvarları oluşturmak.

f) Yurt dışındaki üniversitelerin Türkoloji Bölümü öğrencilerine ve Türkiye’deki Üni-

versitelerin Türk Dili ve Edebiyatı, Dilbilim ve Yabancı Diller Bölümleri son sınıf öğrencilerine

ve mezunlarına mesleki tecrübeye yönelik uygulama programları düzenlemek, staj yaptırmak,

gerektiğinde bu çalışmalarla ilgili sertifikalar vermek.

g) Türkçe öğretiminin daha verimli hale getirilmesi için Türkçe ile diğer dillerin öğre-

timi arasında karşılaştırmalı çalışmalar yapmak.

ğ) Yurt dışında yaşayan Türk çocuklarının içinde yaşadıkları topluma uyum sağlaya-

bilmeleri ve okullarında başarılı olabilmeleri için, onlara yaşadıkları ülkenin dilini öğretmek,

Türkiye’de yaşayan yabancıların çocuklarına yaşadıkları topluma uyum sağlayabilmeleri ve

okullarında başarılı olabilmeleri için, onlara Türk dilini öğretmek.

h) Yurt dışında yaşayan ve/veya Türkiye’ye dönen Türk çocuklarına Türkçeyi öğret-

mek.

ı) Bilimsel çalışmaları desteklemek amacıyla çeşitli dillerde çeviriler yapmak.

i) Dil sınavları düzenlemek.

j) İlk ve ortaöğretim öğrencilerinin yabancı dillerini geliştirmeye yönelik sosyal ve kül-

türel destekli kurslar açmak.

k) Türkçe öğretiminin yaygınlaşması ve kolaylaşması için uzaktan eğitim ve uzaktan

sınav yapmak.

l) Bu Yönetmelik hükümlerine göre diğer faaliyetleri yapmak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları, Birimler ve Görevleri

Merkezin yönetim organları

MADDE 6 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Müdür.

b) Yönetim Kurulu.
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Müdür

MADDE 7 – (1) Müdür, Merkezin faaliyet alanı ile ilgili Üniversite öğretim elemanları

arasından Rektör tarafından üç yıl için görevlendirilir. Süresi biten Müdür yeniden görevlen-

dirilebilir.

(2) Müdürün önerisi ile Müdüre çalışmalarında yardımcı olmak üzere, Merkezin faaliyet

alanı ile ilgili Üniversitede görevli öğretim elemanları arasından iki kişi, üç yıl için Rektör ta-

rafından Müdür yardımcısı olarak görevlendirilir. Rektör gerektiğinde aynı usulle Müdür yar-

dımcılarını değiştirebilir.

(3) Müdür, görevi başında bulunmadığı zamanlarda yardımcılarından birini vekil bıra-

kır. Vekalet altı aydan fazla sürerse yeni Müdür görevlendirilir. Müdürün görevi sona erdiğinde

yardımcılarının da görevi sona erer.

Müdürün görevleri

MADDE 8 – (1) Müdür; Merkezin amaçları doğrultusundaki çalışmaların düzenli bir

şekilde yürütülmesinden, Merkezin tüm etkinliklerinin gözetim ve denetiminden ve bu konu-

larda gerekli önlemlerin alınmasından Rektöre karşı birinci derecede sorumlu olup görevleri

şunlardır:

a) Merkezi temsil ve Yönetim Kuruluna başkanlık etmek.

b) Merkez çalışmalarının gerektirdiği görevlendirmeleri yapmak.

c) Her öğretim yılı sonunda ve istenildiğinde Merkezin genel durumu ve işleyişi hak-

kındaki raporunu Yönetim Kurulunun görüşünü de aldıktan sonra Rektöre sunmak.

Yönetim Kurulu

MADDE 9 – (1) Yönetim Kurulu; Müdürün başkanlığında, Müdür yardımcıları, birim

başkanları ile Merkezin faaliyet alanı ile ilgili Üniversite öğretim elemanları arasından Müdür

tarafından önerilen ve Rektör tarafından üç yıl için görevlendirilen iki üyeden oluşur. Süresi

biten üye yeniden görevlendirilebilir. Herhangi bir nedenle görevinden ayrılan üyenin yerine

kalan süreyi tamamlamak üzere aynı usulle yeni bir üye görevlendirilir.

(2) Yönetim Kurulu ayda en az bir kez olağan ve gerektiğinde olağanüstü olarak Mü-

dürün çağrısı üzerine salt çoğunlukla toplanır ve kararlar toplantıya katılanların salt çoğunluğu

ile alınır.

Yönetim Kurulunun görevleri

MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu aşağıda belirtilen görevleri yapar:

a) Merkezin çalışmalarıyla ilgili plan ve programların hazırlanmasını ve uygulanmasını

sağlamak.
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b) Merkezin yatırım ve plan tasarısını hazırlamak ve onaylanmak üzere Rektöre sun-

mak.

c) Merkezin eğitim, öğretim, bilimsel araştırma, danışmanlık, yayın faaliyetleri ve bu

faaliyetler ile ilgili esaslarını kararlaştırmak.

ç) Merkez elemanlarının eğitim, uygulama, araştırma, danışmanlık ve yayım konula-

rındaki isteklerini değerlendirip karara bağlamak, hizmet içi eğitim programlarının düzenlen-

mesine karar vermek.

d) Gerekli hallerde Merkezin faaliyetleri ile ilgili geçici çalışma grupları kurmak ve

bunların görevlerini düzenlemek.

e) Merkeze bağlı birimler oluşturulması, kapatılması ve bunların çalışmalarına ilişkin

esasları belirlemek, bu konuda Rektörlüğe öneride bulunulmasına karar vermek.

f) Yurtiçi ve yurtdışındaki kamu ve özel kuruluşlar ile ortaklaşa yürütülecek çalışmaların

esaslarını belirlemek.

g) Müdür tarafından Merkezin yönetimi ile ilgili getirilen konuları değerlendirerek ka-

rara bağlamak.

Birimler

MADDE 11 – (1) Merkezde Türkçe öğretimi, öğrenci sayısına göre oluşturulan birim-

lerce yürütülür.

(2) Birim başkanı, Üniversitenin ilgili bölümlerinin öğretim elemanları arasından Mü-

dürce önerilir ve Rektör tarafından üç yıl için görevlendirilir. Süresi biten birim başkanı yeniden

görevlendirilebilir.

(3) Birimler;

a) Birimleriyle ilgili eğitim-öğretimi planlamak ve Yönetim Kuruluna sunmak,

b) Birimleriyle ilgili bilimsel çalışmaları izlemek, öğretim elemanlarını bilimsel çalış-

malar konusunda yönlendirmek, görevlendirmek,

c) Sınav sorularının hazırlanması, ölçme değerlendirme gibi eğitim öğretimle ilgili tek-

nik ilkeleri belirlemek, uygulamaları denetlemek,

ç) Diğer birimler ile ortak çalışmalar yürütmek,

d) Hizmet içi eğitim çalışmalarını yürütmek,

e) Öğretim elemanı alımıyla ilgili sınavları hazırlamak, değerlendirmek, yeni göreve

başlayacak öğretim elemanlarının staj programını düzenlemek,

f) Öğretim elemanlarının başarı durumlarını izlemek ve Yönetim Kuruluna rapor sun-

mak

görevlerini yürütür.
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DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Öğretim elemanları

MADDE 12 – (1) Merkezde eğitim-öğretim, araştırma ve uygulama, yayın ve danış-

manlık ile bu Yönetmelik çerçevesinde; ders vermek, ders ve test kitapları ile sınav soruları

hazırlamak, sınav yapmak, kurslara ve kültürel faaliyetlere katılmak, genel ağ ve internet say-

fası tasarımı, uzaktan dil öğretimi çalışmaları ve benzeri görevler yerine getirilmek üzere öğ-

retim elemanları görevlendirilebilir.

Koordinatör

MADDE 13 – (1) Merkezde idari konularda görev yapmak üzere Müdür tarafından bir

idari koordinatör görevlendirilir. İdari koordinatör; idari hizmetlerin gerektirdiği iş bölümünün

yapılması, işlerin takip ve kontrolünün sağlanması ve sonuçlarının alınması amacıyla Müdür

tarafından verilen görevleri yerine getirir, Yönetim Kuruluna raportörlük yapar.

Personel ihtiyacı

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

Kanunun 13 üncü maddesine göre Rektör tarafından görevlendirilecek personel tarafından kar-

şılanır.

Yürürlük

MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Rektörü

yürütür.

—— • ——
TEBLİĞ

Ekonomi Bakanlığından:

İTHALATTA KORUNMA ÖNLEMLERİNE İLİŞKİN TEBLİĞ

(TEBLİĞ NO: 2013/1)’DE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR TEBLİĞ

MADDE 1 – 8/1/2013 tarihli ve 28522 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta

Korunma Önlemlerine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2013/1)’in 10 uncu maddesi aşağıdaki şekilde

değiştirilmiştir.

“MADDE 10 – (1) Soruşturma, Genel Müdürlükçe yürütülerek dokuz ay içinde ta-

mamlanır. Gerekli hallerde bu süre altı ay uzatılabilir.”

MADDE 2 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Tebliğ hükümlerini Ekonomi Bakanı yürütür.
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2013 KASIM GÜNSÜZLERİ                   KILIÇ 
1200-24 

T.C. 
Resmî Gazete 

İlânlarla ilgili müracaatlar Başbakanlık Basımevi Döner Sermaye 
İşletmesi Müdürlüğüne yapılır. 

6 Aralık 2013 
CUMA Sayı : 28843 

İLÂN BÖLÜMÜ 
YARGI İLÂNLARI 

İstanbul 45. Asliye Ceza Hakimliğinden: 
Esas No : 2011/342 
Karar No : 2012/1085 
Göçmen Kaçakçılığı Yapma suçundan Mahkememizin yukarıda Esas ve karar numarası 

yazılı 16/10/2012 tarihli ilamı ile 79/1.b maddesi gereğince 5 YIL HÜKMÜN AÇIKL. GERİ 
BIRAK. NED. DNT.SER. (CMK 231/8) cezası ile cezalandırılan Abbas ve Najma oğlu, 1983 
doğumlu, kerkük doğumlu IRAK nüfusuna kayıtlı RABAR ABBAS tüm aramalara rağmen 
bulunamamış, gerekçeli karar tebliğ edilememiştir. 

1 - 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin RESMİ 
GAZETE’DE ilanen tebliğine, 

2 - Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı ve 
tebliğ tarihinden itibaren 7 gün içerisinde mahkememize dilekçe verilmesi veya zabıt katibine bir 
beyan ile itiraz edilmediği taktirde kararın kesinleştirileceği 7201 sayılı Tebligat Kanununun 28. 
V.d. Maddeleri gereğince ilanen tebliğ olunur. 9317 

————— 
Esas No : 2011/342 
Karar No : 2012/1085 
Göçmen Kaçakçılığı Yapma suçundan Mahkememizin yukarıda Esas ve karar numarası 

yazılı 16/10/2012 tarihli ilamı ile 79/1.b maddesi gereğince 5 YIL HÜKMÜN AÇIKL. GERİ 
BIRAK. NED. DNT. SER. (CMK 231/8) cezası ile cezalandırılan Abdullah ve Meryem Mirza 
oğlu, 1968 doğumlu, GAZZE doğumlu FİLİSTİN nüfusuna kayıtlı ABDULLAH ALİ AHMET 
tüm aramalara rağmen bulunamamış, gerekçeli karar tebliğ edilememiştir. 

1 - 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin RESMİ 
GAZETE’DE ilanen tebliğine, 

2 - Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı ve 
tebliğ tarihinden itibaren 7 gün içerisinde mahkememize dilekçe verilmesi veya zabıt katibine bir 
beyan ile itiraz edilmediği taktirde kararın kesinleştirileceği 7201 sayılı Tebligat Kanununun 28. 
V.d. Maddeleri gereğince ilanen tebliğ olunur. 9318 
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ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI 

MUTELİF DEMİR VE SAC LEVHA İLE KOMATSU YEDEĞİ SATIN ALINACAK, 
II KATEGORİ ATIK YAĞ SATILACAKTIR 

TKİ Ege Linyitleri İşletmesi Müessesesi Müdürlüğünden: 
1 - İdarenin 
a) Adresi : ELİ. Müessesesi Müdürlüğü 13 Eylül Mh. Atatürk Cd. 

No. 111    45500 Soma/MANİSA 
b) Telefon ve faks numarası : (236) 613 23 26 (4 hat) Fax: 612 20 13 - 613 20 13 
c) Elektronik posta adresi  : elimakikmal@eli.gov.tr 
2 - İhale konusu malın a)- 
 

İhalenin - Niteliği - Türü İ.K. No 
Dosya 

No İhale Tarih - Saati 
Teslim 
Süresi 

1- 
9 Kalem Mutelif Demir ve Sac 
Levha Alımı 

179920 13-2160 18.12.2013 -14.00   30 Gün 

2- 
53 Kalem Komatsu Yedeği 
Alımı 

179938 13-2161 24.12.2013-14.00 180 Gün 

3 
200 Ton II Kategori Atık Yağ 
Satışı 

------ 13-2162 30.12.2013-14.00 365 Gün 

 
b) Teslim yeri : ELİ Cenkyeri merkez ambarı. 
c) Teslim tarihleri : Sipariş mektubunun yükleniciye tebliğ tarihinden 

itibaren yukarıda yazılı takvim günüdür. 
3 - İhalenin Yapılacağı yer : ELİ Müessesesi Müdürlüğü Satınalma komisyonu 

toplantı salonu Soma/MANİSA 
4 - İhale dokümanı; ELİ Müessesesi Müdürlüğü Soma/Manisa, TKİ Genel Müdürlüğü 

Satınalma Dairesi Başkanlığı (1102 no’lu odadan), Ankara ve TKİ Gümrük Şefliği Erzene Mh. 78 
Sk. No. 3 D. 4 Bornova/İzmir adreslerinde görülebilir ve 60.-TL karşılığı temin edilebilir. İhaleye 
katılacak olanların şartname satın almaları zorunludur. 

5 - Teklifler, 2. maddede belirtilen ihale tarihi ve saatine kadar Ege Linyitleri İşletmesi 
Müessesesi Müdürlüğü Genel Muhaberat Servisine verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta 
vasıtasıyla da gönderilebilir. 

6 - İstekliler teklif tutarının %3’ünden az olmamak üzere geçici teminat vereceklerdir. 
7 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 30 gün olmalıdır. 
8 - Bu ihaleler 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun İstisna maddesi (3/g) kapsamında olup, 

(ceza ve yasaklamalarla ilgili hususlar hariç) 4734 ve 4735 sayılı kanunlarla bunları tadil eden 
kanunlara tabi değildir. 

9 - Web Sitemiz : www.eli.gov.tr 9910/1-1 
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ORMAN EMVALİ SATILACAKTIR 
Hanönü Orman İşletme Müdürlüğünden: 
 

 
İhale Tarihi : 17.12.2013 - 14:00                                  İhale Yeri : Satış Sal. 

 
Deposu Cinsi M3 Parti Muh. Bed. Teminat 

2 Küreçay 2 SUB Çk Tom.Kln 30.000 1 270 244 
3 Gökçeağaç 2 SNB Çk Tom.Kln 30.000 1 260 235 
4 Gökçeağaç 3 SUB Çs-Çk Tom.İnc-Kln 240.000 8 Muhtelif 1.396 

5 
Gökçeağaç-

Küreçay 
3 SNB Çs-Çk Tom.İnc-Kln 930.000 31 Muhtelif 4.723 

6 Gökçeağaç 3 SKB Çk Tom.Kln 30.000 1 160 145 
7 Gökçeağaç 2 SUB Gök.Kb.T.Kln 120.000 3 200 723 
8 Gökçeağaç 2 SUB Gök.Tom.Kln 40.000 1 210 253 
9 Küreçay 2 SNB Gök.Kb.T.Kln 40.000 1 190 229 

10 Gökçeağaç 2 SNB Gök.Tom.Kln 40.000 1 200 241 
11 Gökçeağaç 3 SUB Gök.Kb.T.İnc-Kln 160.000 4 Muhtelif 760 

12 
Gökçeağaç-

Küreçay 
3 SUB Gök.Tom.İnc-Kln 520.000 13 Muhtelif 2.893 

13 Gökçeağaç 3 SNB Gök.Kb.T.İnc-Kln 80.000 2 Muhtelif 362 

14 
Gökçeağaç-

Küreçay 
3 SNB Gök.Tom.İnc-Kln 1.080.000 27 Muhtelif 5.169 

15 
Gökçeağaç-

Küreçay 
3 SKB Gök.Kb.T.İnc-Kln 160.000 4 Muhtelif 628 

16 
Gökçeağaç-

Küreçay 
3 SKB Gök.Tom.İnc-Kln 80.000 2 Muhtelif 326 

17 Küreçay 3 SNB Kn Tom.Kln 80.000 2 125 302 

18 
Gökçeağaç-

Küreçay 
Çam Tel Dir (9-10 Boy) 120.000 3 Muhtelif 825 

19 Gökçeağaç Çam Mad.Dir.İnc-Krşk-Kln 280.000 7 Muhtelif 1.111 
20 Küreçay Çam Yuv.San (M3) 80.000 2 100 242 

21 
Gökçeağaç-

Küreçay 
Çam Kağıtlık (M3) 960.000 24 90 2.616 

22 
Gökçeağaç-

Küreçay 
Göknar Kağıtlık (M3) 600.000 15 90 1.635 

23 Gökçeağaç Kayın Kağıtlık (M3) 160.000 4 100 484 

24 
Günlüburun-

Hanönü-
Çatalçam 

Yap. Lif Yonga Od. 2158 9 50 3.245 

25 
Küreçay-
Kuzaluç 

Yapraklı Yak.Odun 457 4 50 689 

 
1 - İşletmemiz Depolarında bulunan yukarıda müfredatı yazılı 170 Parti Orman Emvali 

17/12/2013 tarihine rastlayan Salı günü saat 14.00’de Açık Artırma suretiyle İşletme 
Müdürlüğümüz Komisyonu huzurunda satılacaktır. 
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2 - Alıcı taahhüdünden dönerse şartname gereği sorumlu olacak ve vadesi biten teminat 
mektubu 30 Gün İşl. Müd. 60 Gün Bölge Müd.den izin alarak Aylık %1,2 Gecikme + KDV sini 
Peşin Yatırarak süre uzaltımı isteyebilir. 

3 - Satış şartnamesi İşl. Müd. ücretsiz temin edilebilir. İlanımız, Sinop, Ayancık, Durağan, 
Türkeli, Küre, Karadere, Taşköprü, Kastamonu, Araç, Daday, Or. Gen. Müd. ve Kastamonu 
Bölge Müd. görülebilir. Global İstifler Satıştan 1 Gün önce Hazır olup, Parti adeti veya emvalin 
miktarı %20 Eksik veya %30 Fazlası Olabilir. 

4 - Müşteriler kanuni ikametlerini Ticaret odası kaydını vergi kayıt numarasını gösteren 
belgeyi yanında getirmeleri ayrıca şirket adına katılanlar imza sirkülerini vekaleten girenler 
vekaletnamelerini noterden tasdikli birer örneğini getirmeleri getirmeyenler ihaleye 
alınmayacaktır. 

TEL: 0366 497 50 12  
FAKS: 0366 497 54 75  
HANÖNÜ ZİRAAT BANKASI: TR89 0001 0017 0325 3795 1050 01 
 9921/1-1 

—— • —— 
5607 SAYILI KAÇAKÇILIKLA MÜCADELE KANUNU VE 4458 SAYILI GÜMRÜK 

KANUNU KAPSAMINDA TASFİYELİK HALE GELEN ARAÇ SATILACAKTIR 
Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İstanbul Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü 

Bakırköy Tasfiye İşletme Müdürlüğünden:  
1 - Satışa esas bedeli en az 774,20 TL. ile en çok 22.041,36 TL. arasında 

değişen;12/12/2013 günü saat 16.00'ya kadar yatırılması gereken güvence tutarı da en az 78,00 
TL., en çok 2.205,00 TL. arasında olan, cinsi, miktarı, bulunduğu yeri, özellikleri, satışa esas 
bedeli ve güvence tutarı ayrı ayrı şartname eki listede gösterilen binek oto, kamyonet, atv 
motorsiklet, oto römorku, elektrikli bisiklet ve motorsikletten oluşan 39 adet araç; açık artırma 
suretiyle, Yeşilköy Mah. Yeni Havaalanı Yolu No:1 Bakırköy/İSTANBUL adresindeki ihale 
salonunda 13/12/2013 tarihinde saat 09.30'da satışa sunulacaktır. Satışa sunulan eşya/araç ve söz 
konusu ihale hakkında ayrıntılı bilgiye www.gtv.gov.tr ve www.tasis.gov.tr internet adreslerimiz 
ile (0) (212) (465 80 20) numaralı telefondan ulaşılabilir. 

2 - Kimliklerini belirlemeye yarayan belge, gerçek kişilerin T.C. uyruklu ise kimlik 
numarası yabancı uyruklu ise pasaport numarası ve ikametgâh beyanı, tüzel kişilerin vergi kimlik 
numarası ve işyeri merkezi beyanı veya adres beyanı, güvencenin yatırıldığına ilişkin belge, vekil 
olarak katılanlar için vekâletname aslı veya noter onaylı örneği, tüzel kişiler adına 
katılacaklardan, yetki belgesinin aslı veya noter onaylı örneğinin veya vekaletname kartı, 
elektronik posta adresinin satış günü ihale salonunda ibraz edilmesi gerekir. 

3 - Bu ilanda bulunmayan hususlarda şartname ve eki listelerde belirtilen hükümler 
geçerlidir. Açık Artırma Yöntemiyle Eşya Satış Şartnamesi ve ekleri (KDV dahil) 10,00 TL. 
bedel karşılığı Bakırköy Tasfiye İşletme Müdürlüğü ile Bölge Müdürlüğünden alınabilir. 

İlan olunur. 9937/1-1 —— • —— 
DAMACANA SU SATIN ALINACAKTIR 

Türk Kızılayı Genel Müdürlüğünden: 
1 - Türk Kızılayı’nın 1 yıllık ihtiyacı olan 19 litrelik polikarbonat damacanada Doğal 

Kaynak Suyu idari ve teknik şartname hükümlerine göre kapalı zarfla teklif alınmak suretiyle 
satın alınacaktır. 

2 - Firmalar, teklif ettikleri fiyatın en az %3’ü nispetindeki geçici teminatı teklifleri ile 
birlikte vereceklerdir 

3 - Firmalar idari ve teknik şartnamelere www.kizilay.org.tr adresinden ulaşılabilecektir. 
4 - İhaleye ait şartnameler "Ataç 1 Sok. No: 32 Yenişehir/ANKARA" adresindeki Genel 

Müdürlüğümüz, “Balabanağa Mah. Büyük Reşit Paşa Cad. No: 18 Fatih/İstanbul” adresindeki 
Türk Kızılayı İstanbul Müdürlüğü’nden 100,00 TL karşılığında temin edilebilir.  

İdari ve teknik şartnamelere www.kizilay.org.tr adresinden ulaşılabilecektir. 
5 - Firmalar şartnamede istenen numuneleri en geç 24 ARALIK 2013 saat 10:00’a kadar 

Genel Müdürlüğümüz İdari İşler Evrak Birimine vermiş/göndermiş olmaları gerekmektedir. 
6 - 2 Nolu “Teklif ve Teminat Mektubu” zarfı 25 ARALIK 2013 günü saat 14:30’da 

Genel Müdürlüğümüz Toplantı Salonunda açılacaktır. 
7 - Postada meydana gelecek gecikmeler dikkate alınmaz. 
8 - Telgraf ve faksla yapılacak müracaatlar dikkate alınmayacaktır.  
9 - Kurumumuz Kamu İhale Kanunlarına tabi değildir. 9913/1-1 
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595 ADET BİLGİSAYAR EKRANI, 565 ADET MASAÜSTÜ BİLGİSAYAR VE 

320 ADET DİZÜSTÜ BİLGİSAYAR SATIN ALINACAKTIR 

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden: 

Tübitak Bilişim ve Bilgi Güvenliği İleri Teknolojiler Araştırmalar Merkezi (BİLGEM) 

ihtiyacı 595 adet bilgisayar ekranı, 565 adet masaüstü bilgisayar ve 320 adet dizüstü bilgisayar 

kuruluşça hazırlanan teknik şartnamelerine uygun olarak, Ofis’imiz tip ticari şartnamesi ile ihale 

ek şartlar listesinde belirtilen şartlarla, açık teklif usulü ile iç piyasadan satın alınacaktır. 

1 - İHALE EVRAKI BEDELLİDİR.  

a) İstekliler, ihale dokümanlarını Genel Müdürlüğümüz III Nolu Satınalma Daire 

Başkanlığında ve Ofisimiz internet sitesinde görebilirler. Ancak ihaleye teklif verecek olan 

firmaların, şartname bedelini (130.-TL) Ofis veznelerinden birine veya Ofis banka hesabına 

yatırmaları zorunludur.  

b) Yatırılan paraya ait ödendi belgesinin aslı ile bir suretinin teklif evrakına eklenerek dış 

zarfa konulması zorunludur. 

2 - Teklif mektupları iç içe konulmuş iki zarf halinde olacaktır. İÇ ZARFTA YALNIZ 

TEKLİF EDİLEN FİYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLİF MEKTUBU, dış zarfta ise iç zarfla 

birlikte teknik şartname, Ofis tip ticari şartnamesi ve ihale ek şartlar listesinin aynen kabul 

edildiğini belirten yazılı taahhütname ve ticari şartnamenin 2. maddesinde yazılı belgeler ile ihale 

ek şartlar listesinde belirtilen belgeler bulunacaktır. 

3 - Teklifler, 12.12.2013 günü, saat 12.00’ye kadar Genel Müdürlüğümüz, III Nolu 

Satınalma Daire Başkanlığında bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postada vaki gecikmeler 

dikkate alınmayacaktır. 

4 - Teklif mektuplarının, son teklif verme günü saat 14.00’de evvela dış zarfları açılacak, 

daha sonra teklif mektubu ile birlikte gönderilmesi gerekli olan belgeler incelenecek, bu inceleme 

sonucunda belgeleri istenilen şartlara uygun olduğu tespit edilenlerin teknik şartnamelerine 

uygunluğunun belirlenmesini müteakip, uygun olduğu tespit edilen tekliflerin fiyat ile ilgili iç 

zarfları aynı gün açılacaktır. Uygun olmayan teklifler ise açılmadan teklif sahiplerine iade 

edilecektir. 

5 - Teklifler, ihaleye esas ticari şartnamenin 7. maddesinde belirtilen şartlarla iç zarfların 

açılmasını müteakip en az 30 gün opsiyonlu olacaktır. 

6 - İhale konusu malzemenin tamamı için teklif verilecek olup, kısmi teklifler 

değerlendirilmeyecektir. 

7 - Teklif edilen bedelin %3’ünden az olmamak üzere istekliler tarafından belirlenecek 

tutarda son teklif verme tarihinden itibaren en az 6 ay süreli geçici teminat verilecektir. 

8 - Söz konusu ihale, Kamu İhale Kanununun 3. maddesi (g) fıkrası (İstisna) kapsamında 

olup, Ofis, ihale konusu malzemeyi ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte serbesttir. 

 9914/1-1 
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TCDD 3. BÖLGE YOL MÜDÜRLÜĞÜ İZMİR - AYDIN YOL BAKIM ONARIM 
MÜDÜRLÜKLERİ MINTIKASINDAKİ KORUMALI HEMZEMİN GEÇİTLERİN 
KORUNMASI, BAKIMI VE 151 HEMZEMİN GEÇİT İŞLETME GÖREVLİSİNİN  

37 ADET KORUMALI HEMZEMİN GEÇİTTE 12 AY SÜRE İLE  
HİZMET ALIMI YAPTIRILMASI İŞİ 

TCDD İşletmesi İzmir 3. Bölge Müdürlüğünden: 
İhale Kayıt No : 2013/176952 
1 - İdarenin: 
a) Adresi  : TCDD İşletmesi 3. Bölge Müdürlüğü Atatürk Caddesi 

No: 121/A  35220 ALSANCAK/İZMİR 
b) Telefon ve Faks Numarası : 0 232 464 31 31/4108 - 0 232 464 77 98 
c) Elektronik Posta Adresi : 3bolgeihalekomisyonu@tcdd.gov.tr. 
d) İhale Dokümanlarının Görülebileceği İnternet Adresi: www.malzeme.tcdd.gov.tr. 
2 - İhale Konusu Hizmetin Adı ve Miktarı: TCDD 3. Bölge Yol Müdürlüğü İZMİR - 

AYDIN Yol Bakım Onarım Müdürlükleri Mıntıkasındaki Korumalı Hemzemin Geçitlerin 
Korunması, Bakımı ve 151 Hemzemin Geçit İşletme Görevlisinin 37 Adet Korumalı Hemzemin 
Geçitte 12 Ay Süre İle Hizmet Alımı Yaptırılması İşi. 

3 - Yukarıda belirtilen alımımız YERLİ İSTEKLİLERDEN TEKLİF ALINMAK 
SURETİYLE Açık İhale Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için istenen 
belgeler ihale dokümanında belirtilmiştir. 

4 - Tekliflerin TCDD İşletmesi 3. Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım Komisyonu 
Başkanlığına 17.12.2013 Tarihi Salı Günü Saat 10:00’a kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır. 

5 - İhale dokümanı TCDD İşletmesi 3. Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Komisyonu 
bürosunda görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunlu 
olup TCDD İşletmesi 3. Bölge Müdürlüğü veznesinden KDV Dahil 500,00,- TL. Bedelle temin 
edilebilir. 

6 - Teklif edilen bedelin en az %3’ü oranında geçici teminat verilecektir. 
7 - Bu ihale, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı yasalara 

tabi değildir. 9842/1-1 
————— 

TCDD 3. BÖLGE YOL MÜDÜRLÜĞÜ USAK - BALIKESİR YOL BAKIM ONARIM 
MÜDÜRLÜKLERİ MINTIKASINDAKİ KORUMALI HEMZEMİN GEÇİTLERİN 
KORUNMASI, BAKIMI VE 104 HEMZEMİN GEÇİT İŞLETME GÖREVLİSİNİN  

25 ADET KORUMALI HEMZEMİN GEÇİTTE 12 AY SÜRE İLE  
HİZMET ALIMI YAPTIRILMASI İŞİ 

İhale Kayıt No : 2013/176955 
1 - İdarenin: 
a) Adresi : TCDD İşletmesi 3. Bölge Müdürlüğü Atatürk Caddesi 

No: 121/A  35220 ALSANCAK/İZMİR 
b) Telefon ve Faks Numarası : 0 232 464 31 31/4108 - 0 232 464 77 98 
c) Elektronik Posta Adresi : 3bolgeihalekomisvonu@tcdd.gov.tr. 
d) İhale Dokümanlarının Görülebileceği İnternet Adresi: www.malzeme.tcdd.gov.tr. 
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2 - İhale Konusu Hizmetin Adı ve Miktarı: TCDD 3. Bölge Yol Müdürlüğü USAK -
BALIKESİR Yol Bakım Onarım Müdürlükleri Mıntıkasındaki Korumalı Hemzemin Geçitlerin 
Korunması, Bakımı ve 104 Hemzemin Geçit İşletme Görevlisinin 25 Adet Korumalı Hemzemin 
Geçitte 12 Ay Süre İle Hizmet Alımı Yaptırılması İşi. 

3 - Yukarıda belirtilen alımımız YERLİ İSTEKLİLERDEN TEKLİF ALINMAK 
SURETİYLE Açık İhale Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için istenen 
belgeler ihale dokümanında belirtilmiştir. 

4 - Tekliflerin TCDD İşletmesi 3. Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım Komisyonu 
Başkanlığına 17.12.2013 Tarihi Salı Günü Saat 15.00’a kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır. 

5 - İhale dokumam TCDD İşletmesi 3. Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Komisyonu 
bürosunda görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunlu 
olup TCDD İşletmesi 3. Bölge Müdürlüğü veznesinden KDV Dahil 500,00,- TL. Bedelle temin 
edilebilir. 

6 - Teklif edilen bedelin en az %3'ü oranında geçici teminat verilecektir. 
7 - Bu ihale, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı yasalara 

tabi değildir. 9841/1-1 
—— • —— 

HİZMET İŞİ YAPTIRILACAKTIR 
Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Muammer Tuksavul Turhal Şeker Fabrikasından: 
Fabrikamızda mevcut bulunan 1 adet 10 tonluk buhar kazanının komple demontajının 

yapılması ve çıkacak malzemelerin kazan dairesi dışına taşınması hizmet işi ihalesi kapalı zarfta 
teklif alma esasına göre açık ihale usulü ile Fabrikamızda yapılacaktır. Fiyatların uygun 
bulunmaması halinde ihaleye açık eksiltme ve/veya pazarlık usulü ile devam edilecektir. 

İhale kayıt numarası : 2013/179010 
1 - İdarenin 
a) Adresi : Cumhuriyet Caddesi Turhal/TOKAT 
b) Telefon ve faks numarası : 0356 275 35 30    Pbx.: 0 356 275 35 36/39 
c) Elektronik posta adresi  : turhalseker@turkseker.gov.tr. 
2 - İhale konusu hizmetin 
a) Niteliği, türü ve miktarı : Fabrikamızda mevcut bulunan 1 adet 10 tonluk buhar 

kazanının komple demontajının yapılması ve çıkacak 
malzemelerin kazan dairesi dışına taşınması hizmet 
işidir  

  Detaylar Teknik şartnamede belirtilmiştir.  
b) Yapılacağı yer : Muammer TUKSAVUL-Turhal Şeker Fabrikası  
c) İşe başlama tarihi : Sözleşme yapıldığı tarihten sonra Fabrikaca verilecek 

proğrama göre işe başlanacaktır. 
3 - İhalenin 
a) Yapılacağı yer : Muammer TUKSAVUL-Turhal Şeker Fabrikası 
b) Tarihi ve saati : 16/12/2013 Pazartesi günü, Saat 14:00 
4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde 

uygulanacak kriterler: 
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: 
4.1.1. Tebligata esas adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numaraları ile 

elektronik posta adresi. 
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4.1.2 - Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek odası 
belgesi, 

4.1.2.1 - Gerçek kişi olması halinde; İhaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde 
alınmış Ticaret ve veya Sanayi odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge  

4.1.2.2 - Tüzel kişi olması halinde; mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı 
bulunduğu Ticaret ve/ veya Sanayi odasından ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde 
alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge. 

4.1.3 - Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri 
4.1.3.1 - Gerçek kişi olması halinde noter tasdikli imza beyannamesi 
4.1.3.2 - Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya 

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

4.1.5 - Şekil ve içeriği İdari şartnamede belirtilen teklif mektubu. 
4.1.6 - Şekil ve içeriği İdari şartnamede belirtilen geçici teminat. 
4.1.7 - İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz. 
4.1.8 - İhale dokümanının satın alındığına dair belge. 
5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif en düşük fiyat esasına göre belirlenecektir. 
6 - İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 
6.1. İhale dokümanı, Muammer TUKSAVUL-Turhal Şeker Fabrikası Ticaret servisinde 

görülebilir ve 118,00 Türk Lirası karşılığı aynı adresten satın alınabilir. 
6.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. 
7 - Teklifler, 16/12/2013 Pazartesi günü, saat 14.00’e kadar Muammer TUKSAVUL-

Turhal Şeker Fabrikası haberleşme servisine teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü 
posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 

- Yapılacak olan ihalenin sonucuna göre açık eksiltme veya pazarlık yapılabilineceğinden 
ihale gün ve saatinde yetkilinin ya da şirketi temsile yetkili olan kişinin hazır bulunması 
gerekmektedir.  

8 - İstekliler tekliflerini, götürü bedel üzerinden verecek olup; İhale sonucu üzerine ihale 
bırakılan istekliyle götürü bedel sözleşme imzalanacaktır. 

Bu ihalede, kısmi teklif verilmeyecektir. 
9 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri 

tutarda geçici teminat vereceklerdir. 
10 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 (Altmış) takvim 

günü olmalıdır. 
11 - İhale konusu hizmet alımı (Ceza ve Yasaklama hükümleri hariç) 4734 sayılı Kamu 

İhale Kanunu ile 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununa tabi değildir. 
 9858/1-1 
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5607 SAYILI KAÇAKÇILIKLA MÜCADELE KANUNU'NUN/16-1. MADDESİ 
KAPSAMINDA TASFİYELİK HALE GELEN EŞYA SATILACAKTIR 

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı GAP Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü Gaziantep 
Tasfiye İşletme Müdürlüğünden:  

1 - Satışa esas bedeli en az 10,00 TL. ile en çok 145.400,00 TL. arasında değişen; 
12/12/2013 günü saat 16:00'ya kadar yatırılması gereken güvence tutarı da en az 1,00 TL. en çok 
14.540,00 TL arasında olan, cinsi, miktarı, bulunduğu yeri, özellikleri, satışa esas bedeli ve 
güvence tutarı ayrı ayrı şartname eki listede gösterilen şeker, çay, güneş gözlüğü, makaron, 
kimyon, meyve içeceği, çocuk bezi, sakız, araç aksamı, pirinç, un, mercimek, giysi v.b. cinsi 96 
grup eşya açık artırma suretiyle, Kolejtepe mahallesi Mühendisevler sokak GAP Gümrük ve 
Ticaret Bölge Müdürlüğü hizmet binası adresindeki 4. kat Toplantı Salonunda 13/12/2013 
tarihinde saat: 09.30’da satışa sunulacaktır. Satışa sunulan eşya/araç ve söz konusu ihale hakkında 
ayrıntılı bilgiye www.gumrukticaret.gov.tr ve www.tasis.gov.tr. internet adreslerimiz ile 0 342 
339 85 15 numaralı telefondan ulaşılabilir. 

2 - Kimliklerini belirlemeye yarayan belge, gerçek kişilerin T.C. kimlik numarası ve 
ikametgah beyanı, tüzel kişilerin vergi kimlik numarası ve işyeri merkezi beyanı, güvencenin 
yatırıldığına ilişkin belge, vekil olarak katılanlar için vekâletname aslı veya noter onaylı örneği, 
tüzel kişiler adına katılacaklardan, yetki belgesinin aslı veya noter onaylı örneğinin veya 
vekaletname kartının satış günü ihale salonunda ibraz edilmesi gerekir.  

3 - Bu ilanda bulunmayan hususlarda şartname ve eki listelerde belirtilen hükümler 
geçerlidir. Açık Artırma Yöntemiyle Eşya Satış Şartnamesi ve ekleri 10,00 TL. (KDV dahil) 
bedel karşılığı Gaziantep Tasfiye İşletme Müdürlüğü ile Bölge Müdürlüğünden alınabilir. 

İlan olunur. 9901/1-1 
—— • —— 

KANTAR SİSTEMİ SATIN ALINACAKTIR 
TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğünden: 
İhale Kayıt Numarası : 2013/180340 
1 - İdarenin  
a) Adresi : Ahmet Kanatlı Cad. 26490/ESKİŞEHİR 
b) Telefon ve Faks Numarası : 0 (222) 224 00 00 (4435-4436)/225 50 60 - 225 72 72 
2 - İhale konusu işin niteliği,  
     türü ve miktarı : 1 adet Elektronik Kantar Sistemi, teknik şartnameye 

göre satın alınacaktır. 
3 - İhalenin  
a) Yapılacağı yer : TÜLOMSAŞ İhale Komisyonu Toplantı Salonu 
b) Tarihi ve saati  : 16/12/2013 - Saat 15:00 
4 - Yukarıda belirtilen alımımız Yerli isteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık İhale 

Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale dokümanında 
belirtilmiştir. 

5 - Tekliflerin TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğü Satınalma İkmal Daire Başkanlığına 
16/12/2013 günü saat 15:00’e kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır. 

6 - İhale dokümanı TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğü Satınalma İkmal Daire Başkanlığında 
görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunlu olup aynı 
adresten 100,- TL bedelle (KDV dahil) temin edilebilir. 

7 - Teklif edilen bedelin en az %3’ü oranında geçici teminat verilecektir. 
8 - Bu ihale ceza ve ihalelerden yasaklanma hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı yasalara 

tabi değildir. 9902/1-1 



Sayfa : 96 RESMÎ GAZETE 6 Aralık 2013 – Sayı : 28843 

 

TAŞINMAZ MALLAR SATILACAKTIR 
İzmir İl Özel İdaresi İl Encümeni Başkanlığından: 
Ödemiş yolu üzeri No: 5 Resmi tebligat adresinde bulunan SPK ya bağlı BAY-SAN 

Nebati Yağ ve Toprak Sanayi Ticaret A.Ş.'deki İzmir İl Özel İdaresine ait olan %96,79 hissemizin 
satışıyla ilgili Muhammen Bedel Tespit Komisyonu tarafından hazırlanan ve aşağıda gösterilen 
muhammen bedel üzerinden İl Özel İdaresi Daimi Encümeni tarafından geçici teminatı yazılı 
şirket hissesi 18/12/2013 Çarşamba günü saat 14.00’de 855 Sok. No: 40 Konak-İZMİR 
adresindeki İzmir İl Özel İdaresi İl Encümeni toplantı salonunda 2886 Sayılı Devlet İhale 
Kanununun 36. maddesi gereğince gizli kapalı teklif usulü ile satılacaktır. 

A - ŞİRKETİN TAŞINMAZ MALLARI: 
 

S. 
No Cinsi M2.Si 

İl Özel İdare 
Hissesi Tahmini Bedeli Geç. Tem. Tutarı 

01 Arsa 20.053.5.m2 = % 96,79 
5.747.951,68.-TL 172.438,55.-TL. 02 Arsa 19.872,5.m2 =  % 96,79 

03 Arsa 3.171.0 m2 =  % 96,79 
04 Arsa 5.239.0 m2 =  % 96,79 (% 96,79 LUK HİSSE MİKTARI) 

(KDV DAHİL) 05 (Arazi) 
Tarla 

15.425.0 m2 =  % 96,79 

 
B- 2013 EKİM AYI SONU İTİBARİYLE ŞİRKETİN BANKA MEVCUDU: 
 

Banka Mevcudu İl Özel İdare His. 
İhale Bed. Dahil 
Ed. K. Ol. Mikt. Geçici Tem. Tutarı 

779.913,00.-TL % 96,79 754.877,79.-TL 22.646,33.-TL 
 

MUHAMMEN BEDEL (KDV DAHİL) = 6.502.829,47.-TL.  
% 3 GEÇİCİ TEMİNATI = 195.084,88.-TL. 

 
C - DİĞER HÜKÜMLER: 
1 - İhale konusu paylar ve diğer haklarla ilgili verilen bilgiler, ilanlar ve işbu şartname 

hükümleri taahhüt niteliğinde olmayıp, genel bilgi niteliğindedir. 
2 - Satışı yapılacak pay sahibi olan İzmir İl Özel İdaresi 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu 

hükümlerine tabidir. 
3 - İhale şartnamesi ve diğer evraklar mesai saatleri içerisinde 855 Sokak No: 40 Konak 

İzmir adresindeki İl Özel İdaresi hizmet binasında bulunan Encümen Müdürlüğünde ücretsiz 
görülebilir. Satışa iştirak edenler şartnamesi ve eklerini görmüş ve içeriğini kabul etmiş sayılırlar. 

4 - İhaleye iştirak edecekler, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun da belirtilen esaslara 
uygun olarak hazırlayacağı teklif zarfını yukarıda belirtilen ihale günü ve saatine kadar Encümen 
Müdürlüğüne teslim edeceklerdir. Telgraf, faksla müracaatlar ve postadaki gecikmeler kabul 
edilmeyecektir. 

5 - İhaleye katılacakların hazırlayacakları teklif zarflarında: 
a. İç zarfa konulacak teklif mektubunda, şartname ve eklerinin tamamen okunup kabul 

edildiğinin belirtilmesi, ihaleye konu satışla ilgili teklif edilen fiyatın rakam ve yazıyla belirtmesi 
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ve mektubunu ihaleye iştirak eden gerçek yada tüzel kişinin adı soyadı varsa unvanı belirtilerek 
teklif sahibi veya temsile yetkili vekil tarafından imzalanmış olması gerekmektedir. Düzenlenen 
teklif mektubu iç zarfa konularak zarfın üzerine isteklinin adı, soyadı varsa unvanı ve kaşesi 
basılıp tebligata esas açık adresi yazılarak zarfın yapıştırılan yeri istekli tarafından imzalanacaktır. 
Bunların olmaması durumunda teklif geçersiz sayılacaktır. 

b. Dış zarf ise, teklif mektubunu içeren iç zarf, ihale bedeli olan 6.502.829,47.-TL nin % 3 
geçici teminat tutarı olan 195.085,88.-TL (Yüzdoksanbeşbinseksenbeşlira-seksensekizkuruş.)un 
yukarıda belirtilen hesaba işin adı belirtilerek yatırıldığına dair banka dekontu, tahvil, hisse senedi 
veya teminat mektubu ve idarenin hazırlamış olduğu yazılı tüm hususların kabul edildiğine dair 
imzalanmış, kaşelenmiş İdari ve Teknik Şartname. 

Gerçek kişiler için kanuni ikametgah belgesi ve tebligata esas olarak göstereceği açık 
adresini, telefonunu ve varsa e-posta adresini belirten beyanı, noter tasdikli imza sirküsünü, T.C 
numarası yazılı kimlik fotokopisini. 

Tüzel kişi olması halinde Ticaret Sicil Müdürlüğünden 2013 yılında alınmış Ticaret 
Siciline kayıtlı olduklarını gösterir belge ve tüzel kişi adına ihaleye katılacakların teklif vermeye 
ve temsile yetkili olduklarına dair şirketin bu konuda karar almaya yetkili organlarından aldıkları 
yetki belgesinin ve noter onaylı imza sirkü örneklerinin aslı yada noter onaylı suretleri. 

Vekaleten ihaleye katılma halinde istekli adına bu işle ilgili olduğu açıkça belirtilen noter 
tasdikli vekaletname ve katılan kişinin noter tasdikli imza sirküsü. 

Yabancı istekliler için Türkiye'de gayrimenkul edinilmesine ilişkin kanuni şartları taşımak 
ve Türkiye'de tebligat için adres beyanı, irtibat için telefon numarası varsa e-posta adresi. 
(Yabancı isteklilerce sunulacak yabancı ülkelerden temini gereken belgelerin ait olduğu ülke 
mevzuatına göre düzenlenmesi ve alındığı ülkedeki Türkiye Cumhuriyeti Konsolosluğunca veya 
Türk Dışişleri Bakanlığınca onaylı olması veya ''apostille'' kaşesi taşıması gerekir.) 

Ortak girişim olması halinde noter tasdikli ortak girişim beyannamesi ile ortaklarca imzalı 
ortaklık sözleşmesi ve her ortak için yukarıda belirtilen belgeler. İç zarf la birlikte dış zarfa 
konularak üzerine isteklinin adı, soyadı varsa unvanı, kaşesi, açık adresi ve ihale konusu ile işin 
adı yazılarak kapatılıp yapıştırma yerleri imza varsa kaşelenecektir. 

6 - Başvuru dosyası idareye verildikten sonra her ne suretle olursa olsun son müracaat 
tarihinden önce dahi olsa teklif zarfı içindeki teklif ve belgeler değiştirilemez, eksik evrak 
tamamlanamaz. 

7 - Kendisi adına asaleten yada başkası adına vekaleten ancak tek bir başvuru yapılabilir. 
mükerrer başvuru yapıldığının anlaşılması halinde ilgilinin tüm teklifleri geçersiz sayılır. 

8 - İhale ilanı ve şartnamede belirtilmeyen hususlarda 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunun 
hükümleri uygulanır. 

9 - İhale Komisyonunun 1. ve 2. derece dahil kan ve sıhri hısımları ve bunlarla doğrudan 
veya dolaylı ilişkide bulunan kişiler, doğrudan veya dolaylı olarak ihaleye katılamazlar. 

10 - İhale Komisyonu olan İl Encümeni ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. 
11 - Satış şartnamesinde veya onun uygulamasından doğan uyuşmazlıkların çözümlenmesinde 

İzmir Mahkeme ve İcra Daireleri yetkili olacaktır. 
12 - İşbu satış şartnamesi üzerinde istekliler tarafından hiçbir şekilde silinti, kazıntı veya 

ilaveler yapılamaz. Yapılacak ilaveler, silinti ve kazıntılar geçersiz sayılır. 
13 - Satış bedeli üzerinden alınacak her türlü vergi, resim ve harçlar alıcıya aittir. 
İlan olunur. 9548/1-1 
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ÇEŞİTLİ İLÂNLAR 

Orman ve Su İşleri Bakanlığı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünden: 
SONDÖR, KUYUCU, GALERİCİ VE TÜNELCİLER İÇİN YETERLİK BELGESİ 

SINAVLARI YAPILACAKTIR 
167 sayılı Yeraltısuları Hakkındaki Kanun ile bu Kanunun 20. maddesine göre hazırlanan 

Yeraltısuları Tüzüğü’nün 9. maddesi gereğince yeraltısuyu işlerinde çalışacak sondör, kuyucu, 
galerici ve tünelciler için 2014 yılında aşağıda belirtilen tarih ve sınav merkezlerinde yeterlik 
belgesi sınavları yapılacaktır. 

 

SINAV MERKEZİ SINAV TARİHİ 
SINAV 
SAATİ 

SON BAŞVURU 
TARİHİ 

DSİ 2. Bölge Müdürlüğü 
İZMİR Tesisleri 

21-24 OCAK 2014 09:00 17 OCAK 2014 

DSİ 3. Bölge Müdürlüğü 
ESKİŞEHİR Tesisleri 

18-21 MART 2014 09:00 14 MART 2014 

 
Yeterlik Belgesi Sınavına girmek isteyenler evraklarını son başvuru tarihi mesai bitimine 

kadar sınavın yapılacağı Bölge Müdürlüğü’nde veya DSİ Genel Müdürlüğü Jeoteknik Hizmetler 
ve Yeraltısuları Dairesi Başkanlığı Devlet Mahallesi İnönü Bulvarı No: 16 Çankaya/ANKARA 
adresinde olacak şekilde şahsen veya posta ile müracaat ederek teslim etmeleri gerekmektedir. 

Sınava katılabilmek için gerekli şartlar ve istenen belgeler aşağıda belirtilmiştir. 
1 - Türk vatandaşı olmak, 
2 - En az ilkokul mezunu olmak (Okul veya Noter onaylı diploma sureti) , 
3 - Yeraltısuları işlerinde çalışabileceğine dair göz, kulak, burun ve bedensel sağlık 

durumunu gösteren 2014 yılı içinde alınmış sağlık raporu, 
4 - Birinci sınıf belge alacaklar için en az 7 yıl, ikinci sınıf belge alacaklar için ise en az 

4 yıl, belge almak istedikleri branşta bilfiil çalışmış olduğunu belirten, ilgili kurum veya firmadan 
alınmış onaylı hizmet belgesi veya onaylı bonservis belgesi, 

5 - Nüfus cüzdanı fotokopisi, 
6 - 4 adet vesikalık fotoğraf, 
7 - DSİ Jeoteknik Hizmetler ve Yeraltısuları Dairesi Başkanlığı’na hitaben yazılmış; 

hangi branşta sınava girmek istediğini, ikametgah adresini ve sabıka kaydı beyanını belirten 
dilekçe. 

Not: Sınav saatinden 30 dakika önce sınav merkezinde kimliğiniz ile birlikte hazır 
bulununuz. 

Yazışma Adresi : DSİ Genel Müdürlüğü Jeoteknik Hizmetler ve YAS. Dairesi Başkanlığı 
Devlet Mahallesi, İnönü Bulvarı No: 16 Çankaya/ANKARA 

Telefon : (0312) 4178300/2126 9890/1-1 



6 Aralık 2013 – Sayı : 28843 RESMÎ GAZETE Sayfa : 101 

 

Hitit Üniversitesi Rektörlüğünden: 
Üniversitemizin aşağıda belirlenen birimlerine 2547 Sayılı Kanun ve Öğretim Üyeliğine 

Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin ilgili maddelerine göre öğretim üyesi alınacaktır. 
Ayrıntılı bilgi www.hitit.edu.tr web adresinde mevcuttur. 
Duyurulur.  
Tel: 0 364 219 20 90 
 

Birimi Bölümü Anabilim Dalı Unvanı Adet Derece 

İktisadi ve İdari 
Bilimler Fakültesi 

İktisat İktisat Teorisi Prof. 1 1 

İlahiyat Fakültesi 
Felsefe ve Din 

Bilimleri 
Din Eğitimi Doç. 1 1 

Fen-Edebiyat 
Fakültesi 

Batı Dilleri ve 
Edebiyatları 

- Doç. 1 3 

Fen-Edebiyat 
Fakültesi 

Psikoloji - Yrd. Doç. 1 2 

Fen-Edebiyat 
Fakültesi 

Psikoloji - Yrd. Doç. 1 3 

Fen-Edebiyat 
Fakültesi 

Psikoloji - Yrd. Doç. 1 4 

Mühendislik 
Fakültesi 

Bilgisayar 
Mühendisliği 

- Yrd. Doç. 1 3 

Mühendislik 
Fakültesi 

Elektrik-Elektronik 
Mühendisliği 

- Yrd. Doç. 2 3 

Mühendislik 
Fakültesi 

Metalurji ve 
Malzeme 

Mühendisliği 
- Yrd. Doç. 1 3 

Sağlık 
Yüksekokulu 

Beslenme ve 
Diyetetik 

- Yrd. Doç. 2 3 

Sağlık 
Yüksekokulu 

Çocuk Gelişimi - Yrd. Doç. 3 3 

Sağlık 
Yüksekokulu 

Sosyal Hizmet - Yrd. Doç. 1 3 

Sağlık 
Yüksekokulu 

Hemşirelik - Yrd. Doç. 1 3 

Sağlık 
Yüksekokulu 

Fizyoterapi ve 
Rehabilitasyon 

- Yrd. Doç. 1 2 

Sağlık 
Yüksekokulu 

Fizyoterapi ve 
Rehabilitasyon 

- Yrd. Doç. 1 4 

 9935/1-1 
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Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığından: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

1. İhale Kayıt Numarası (İKN) 2013/134797 

2. Yasaklama Kararı Veren 

Bakanlık/Kurum 
T.C. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı  

3. İhaleyi Yapan İdarenin  

Adı 
Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı 

İnşaat ve Emlak Daire Başkanlığı 
İl/İlçe Ankara/Çankaya 

Adresi 
Adakale Sok. No: 30 

Yenişehir 
Tel-Faks 0312 585 60 00-0312 433 85 49 

Posta Kodu 06420 E-Mail  

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi 5. Ortak ve/veya Ortaklıkların 

Adı/Unvanı 
NTK Tasarım Proje Mühendislik 

Mimarlık İnşaat Tic. Ltd. Şti. 
12802092824 Necati Kılıçarslan 

Adresi 
Oğuzlar Mah. 1368. Sok. No: 6/5 

Balgat/Çankaya/Ankara 
 

T.C. Kimlik No.   

Vergi Kimlik/ 

Mükellefiyet No. 
627 038 66 15  

Kayıtlı Olduğu 

Ticaret/Esnaf Odası 
Ankara Ticaret Odası  

Ticaret/Esnaf Sicil No. 269300  

6. Yasaklama 

Süresi 
Ay (  ) Yıl 

1 

(Bir) 

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 (  ) 

 9871/1-1 
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Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğünden: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 
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. 

 9907/1-1 
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Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğünden: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 
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. 

 9906/1-1 
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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. 

 9916/1-1 
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Niğde Halk Sağlığı Müdürlüğünden: 

 
 
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. 

 9917/1-1 
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İ Ç İ N D E K İ L E R

BAŞBAKANLIK BASIMEVİ Perakende Satış Fiyatı  (KDV dahil)   40 Kr 
www.bbasimevi.gov.tr
e-posta : bbasimevi@basbakanlik.gov.tr

YASAMA BÖLÜMÜ

TBMM KARARI
1053 Son Yıllarda Türk Sporunda Yaşanan Doping Sorununun Araştırılarak Alınması Gereken

Önlemlerin Belirlenmesi Amacıyla Kurulan Meclis Araştırması Komisyonuna Üye
Seçimine İlişkin Karar

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

MİLLETLERARASI ANDLAŞMA
2013/5565 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı Arasında

Üçüncü Taraf Maliyet Paylaşımı Anlaşmasının Yürürlüğe Girmesi Hakkında Karar

BAKANLAR KURULU KARARI
2013/5548 Bazı Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Ait Kadrolarda Düzenleme Yapılması Hakkında

Karar

BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ
— Başbakan Yardımcısı Bekir BOZDAĞ’a, Başbakan Yardımcısı Bülent ARINÇ’ın Vekâlet

Etmesine Dair Tezkere

ATAMA KARARI
— Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kuruluna Ait Atama Kararı

YÖNETMELİKLER
— Kalkınma Bakanlığı Planlama Uzmanlığı Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair

Yönetmelik
— Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu Disiplin Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair

Yönetmelik
— Özel Fon Mal Varlığının Yönetimine ve Nemalandırılmasına İlişkin Yönetmelik
— Türkiye İş Kurumu Disiplin Amirleri Yönetmeliği
— Bankalar ve Kamu İdareleri Tarafından Yapılacak Olan Sigortalılık Kontrolü ile Kurum ve

Kuruluşlardan Bilgi ve Belgelerin Alınmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik
— Rüzgâr ve Güneş Enerjisine Dayalı Üretim Tesisi Kurmak Üzere Yapılan Önlisans

Başvurularına İlişkin Yarışma Yönetmeliği
— Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu ve İş Konseyleri Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik
— Ticaret Borsalarında Alım Satım Yapan Aracılar Hakkında Yönetmelik
— İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

TEBLİĞ
— İthalatta Korunma Önlemlerine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2013/1)’de Değişiklik Yapılmasına

Dair Tebliğ

YARGI BÖLÜMÜ

YÜKSEK SEÇİM KURULU KARARI
— Yüksek Seçim Kurulunun 30/11/2013 Tarihli ve 545 Sayılı Kararı

İLÂN BÖLÜMÜ
a - Yargı İlânları
b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları
c - Çeşitli İlânlar
– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin

Günlük Değerleri
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