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MİLLETLERARASI ANDLAŞMALAR
Karar Sayısı : 2013/5637
23 Ağustos 2012 tarihinde Bişkek’te imzalanan ekli “Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti
ile Kırgız Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Uyuşturucu, Psikotrop ve Ara Kimyasal Maddelerin
Kaçakçılığı ile Mücadelede İşbirliği Anlaşması”nın onaylanması; Dışişleri Bakanlığının
7/10/2013 tarihli ve 898540 sayılı yazısı üzerine, 31/5/1963 tarihli ve 244 sayılı Kanunun 3 üncü
ve 5 inci maddelerine göre, Bakanlar Kurulu’nca 4/11/2013 tarihinde kararlaştırılmıştır.
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Karar Sayısı : 2013/5638
Ekli “Revize Edilmiş NATO Havadan Erken İhbar, Kontrol ve Kuvvet Komutanlığı
(NAEW&C) Harekat ve Destek Mutabakat Muhtırası”nın onaylanması; Dışişleri Bakanlığının
31/7/2013 tarihli ve 649081 sayılı yazısı üzerine, 31/5/1963 tarihli ve 244 sayılı Kanunun 3 üncü
ve 6 ncı maddelerine göre, Bakanlar Kurulu’nca 4/11/2013 tarihinde kararlaştırılmıştır.
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Karar Sayısı : 2013/5661
4 Ekim 2013 tarihinde imzalanan ekli Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Ekonomik
İşbirliği Teşkilatı (EİT) Arasında EİT Turizm Teşvik Fonuna 50.000 ABD Doları Hibe Sağlanmasına İlişkin Anlaşmanın yürürlüğe girmesi; Başbakan Yardımcılığının 30/10/2013 tarihli ve
17004 sayılı yazısı üzerine, 28/3/2002 tarihli ve 4749 sayılı Kanunun 9 uncu maddesine göre,
Bakanlar Kurulu’nca 18/11/2013 tarihinde kararlaştırılmıştır.

Abdullah GÜL
CUMHURBAŞKANI
Recep Tayyip ERDOĞAN
Başbakan

B. ARINÇ

A. BABACAN

N. AVCI

B. BOZDAĞ

Başbakan Yardımcısı

Başbakan Yardımcısı

Başbakan Yardımcısı V.

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. BABACAN

M. Z. ÇAĞLAYAN

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı

Çevre ve Şehircilik Bakanı

Dışişleri Bakanı V.

Ekonomi Bakanı

M. ŞİMŞEK

S. KILIÇ

M. M. EKER

H. YAZICI

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı V.

Gençlik ve Spor Bakanı

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı

Gümrük ve Ticaret Bakanı

M. GÜLER

C. YILMAZ

Ö. ÇELİK

M. ŞİMŞEK

İçişleri Bakanı

Kalkınma Bakanı

Kültür ve Turizm Bakanı

Maliye Bakanı

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

Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 78

17 Aralık 2013 – Sayı : 28854

RESMÎ GAZETE

Sayfa : 79

Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 79

Sayfa : 80

Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 80

RESMÎ GAZETE

17 Aralık 2013 – Sayı : 28854

17 Aralık 2013 – Sayı : 28854

RESMÎ GAZETE

Sayfa : 81

Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 81

Sayfa : 82

Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 82

RESMÎ GAZETE

17 Aralık 2013 – Sayı : 28854

17 Aralık 2013 – Sayı : 28854

RESMÎ GAZETE

Sayfa : 83

BAKANLAR KURULU KARARLARI
Karar Sayısı : 2013/5594
Ankara İli, Çankaya İlçesi, Namık Kemal ve Yenişehir mahalleleri sınırları içerisinde
bulunan ve ekli kroki ile listede sınır ve koordinatları gösterilen alanın riskli alan ilan edilmesi;
Çevre ve Şehircilik Bakanlığının 7/11/2013 tarihli ve 7090 sayılı yazısı üzerine, 6306 sayılı
Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanunun 2 nci maddesine göre,
Bakanlar Kurulu’nca 18/11/2013 tarihinde kararlaştırılmıştır.
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Karar Sayısı : 2013/5632
Uyumu Sağlanmış (Armonize) Mal Tanımı ve Kodlama Sistemi Hakkında Uluslararası
Sözleşme uyarınca uygulanması gereken ekli Sınıflandırma Görüşlerinin yürürlüğe konulması
ile 16/12/2011 tarihli ve 2011/2572 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının yürürlükten kaldırılması;
Gümrük ve Ticaret Bakanlığının 30/10/2013 tarihli ve 18764 sayılı yazısı üzerine, 10/11/1988
tarihli ve 3501 sayılı Kanunun 2 nci 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

Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 86

17 Aralık 2013 – Sayı : 28854

RESMÎ GAZETE

Sayfa : 87

Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 87

Sayfa : 88

Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 88

RESMÎ GAZETE

17 Aralık 2013 – Sayı : 28854

17 Aralık 2013 – Sayı : 28854

RESMÎ GAZETE

Sayfa : 89

Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 89

Sayfa : 90

Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 90

RESMÎ GAZETE

17 Aralık 2013 – Sayı : 28854

17 Aralık 2013 – Sayı : 28854

RESMÎ GAZETE

Sayfa : 91

Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 91

Sayfa : 92

Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 92

RESMÎ GAZETE

17 Aralık 2013 – Sayı : 28854

17 Aralık 2013 – Sayı : 28854

RESMÎ GAZETE

Sayfa : 93

Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 93

Sayfa : 94

Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 94

RESMÎ GAZETE

17 Aralık 2013 – Sayı : 28854

17 Aralık 2013 – Sayı : 28854

RESMÎ GAZETE

Sayfa : 95

Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 95

Sayfa : 96

Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 96

RESMÎ GAZETE

17 Aralık 2013 – Sayı : 28854

17 Aralık 2013 – Sayı : 28854

RESMÎ GAZETE

Sayfa : 97

Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 97

Sayfa : 98

Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 98

RESMÎ GAZETE

17 Aralık 2013 – Sayı : 28854

17 Aralık 2013 – Sayı : 28854

RESMÎ GAZETE

Sayfa : 99

Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 99

Sayfa : 100

RESMÎ GAZETE

Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 100

17 Aralık 2013 – Sayı : 28854

17 Aralık 2013 – Sayı : 28854

RESMÎ GAZETE

Sayfa : 101

Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 101

Sayfa : 102

RESMÎ GAZETE

Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 102

17 Aralık 2013 – Sayı : 28854

17 Aralık 2013 – Sayı : 28854

RESMÎ GAZETE

Sayfa : 103

Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 103

Sayfa : 104

RESMÎ GAZETE

Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 104

17 Aralık 2013 – Sayı : 28854

17 Aralık 2013 – Sayı : 28854

RESMÎ GAZETE

Sayfa : 105

Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 105

Sayfa : 106

RESMÎ GAZETE

Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 106

17 Aralık 2013 – Sayı : 28854

17 Aralık 2013 – Sayı : 28854

RESMÎ GAZETE

Sayfa : 107

Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 107

Sayfa : 108

RESMÎ GAZETE

Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 108

17 Aralık 2013 – Sayı : 28854

17 Aralık 2013 – Sayı : 28854

RESMÎ GAZETE

Sayfa : 109

Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 109

Sayfa : 110

RESMÎ GAZETE

Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 110

17 Aralık 2013 – Sayı : 28854

17 Aralık 2013 – Sayı : 28854

RESMÎ GAZETE

Sayfa : 111

Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 111

Sayfa : 112

RESMÎ GAZETE

Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 112

17 Aralık 2013 – Sayı : 28854

17 Aralık 2013 – Sayı : 28854

RESMÎ GAZETE

Sayfa : 113

Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 113

Sayfa : 114

RESMÎ GAZETE

Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 114

17 Aralık 2013 – Sayı : 28854

17 Aralık 2013 – Sayı : 28854

RESMÎ GAZETE

Sayfa : 115

Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 115

Sayfa : 116

RESMÎ GAZETE

Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 116

17 Aralık 2013 – Sayı : 28854

17 Aralık 2013 – Sayı : 28854

RESMÎ GAZETE

Sayfa : 117

Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 117

Sayfa : 118

RESMÎ GAZETE

Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 118

17 Aralık 2013 – Sayı : 28854

17 Aralık 2013 – Sayı : 28854

RESMÎ GAZETE

Sayfa : 119

Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 119

Sayfa : 120

RESMÎ GAZETE

Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 120

17 Aralık 2013 – Sayı : 28854

17 Aralık 2013 – Sayı : 28854

RESMÎ GAZETE

Sayfa : 121

Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 121

Sayfa : 122

RESMÎ GAZETE

Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 122

17 Aralık 2013 – Sayı : 28854

17 Aralık 2013 – Sayı : 28854

RESMÎ GAZETE

Sayfa : 123

Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 123

Sayfa : 124

RESMÎ GAZETE

Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 124

17 Aralık 2013 – Sayı : 28854

17 Aralık 2013 – Sayı : 28854

RESMÎ GAZETE

Sayfa : 125

Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 125

Sayfa : 126

RESMÎ GAZETE

Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 126

17 Aralık 2013 – Sayı : 28854

17 Aralık 2013 – Sayı : 28854

RESMÎ GAZETE

Sayfa : 127

Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 127

Sayfa : 128

RESMÎ GAZETE

Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 128

17 Aralık 2013 – Sayı : 28854

17 Aralık 2013 – Sayı : 28854

RESMÎ GAZETE

Sayfa : 129

Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 129

Sayfa : 130

RESMÎ GAZETE

Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 130

17 Aralık 2013 – Sayı : 28854

17 Aralık 2013 – Sayı : 28854

RESMÎ GAZETE

Sayfa : 131

Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 131

Sayfa : 132

RESMÎ GAZETE

Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 132

17 Aralık 2013 – Sayı : 28854

17 Aralık 2013 – Sayı : 28854

RESMÎ GAZETE

Sayfa : 133

Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 133

Sayfa : 134

RESMÎ GAZETE

Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 134

17 Aralık 2013 – Sayı : 28854

17 Aralık 2013 – Sayı : 28854

RESMÎ GAZETE

Sayfa : 135

Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 135

Sayfa : 136

RESMÎ GAZETE

Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 136

17 Aralık 2013 – Sayı : 28854

17 Aralık 2013 – Sayı : 28854

RESMÎ GAZETE

Sayfa : 137

Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 137

Sayfa : 138

RESMÎ GAZETE

Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 138

17 Aralık 2013 – Sayı : 28854

17 Aralık 2013 – Sayı : 28854

RESMÎ GAZETE

Sayfa : 139

Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 139

Sayfa : 140

RESMÎ GAZETE

Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 140

17 Aralık 2013 – Sayı : 28854

17 Aralık 2013 – Sayı : 28854

RESMÎ GAZETE

Sayfa : 141

Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 141

Sayfa : 142

RESMÎ GAZETE

Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 142

17 Aralık 2013 – Sayı : 28854

17 Aralık 2013 – Sayı : 28854

RESMÎ GAZETE

Sayfa : 143

Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 143

Sayfa : 144

RESMÎ GAZETE

Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 144

17 Aralık 2013 – Sayı : 28854

17 Aralık 2013 – Sayı : 28854

RESMÎ GAZETE

Sayfa : 145

Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 145

Sayfa : 146

RESMÎ GAZETE

Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 146

17 Aralık 2013 – Sayı : 28854

17 Aralık 2013 – Sayı : 28854

RESMÎ GAZETE

Sayfa : 147

Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 147

Sayfa : 148

RESMÎ GAZETE

Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 148

17 Aralık 2013 – Sayı : 28854

17 Aralık 2013 – Sayı : 28854

RESMÎ GAZETE

Sayfa : 149

Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 149

Sayfa : 150

RESMÎ GAZETE

Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 150

17 Aralık 2013 – Sayı : 28854

17 Aralık 2013 – Sayı : 28854

RESMÎ GAZETE

Sayfa : 151

Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 151

Sayfa : 152

RESMÎ GAZETE

Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 152

17 Aralık 2013 – Sayı : 28854

17 Aralık 2013 – Sayı : 28854

RESMÎ GAZETE

Sayfa : 153

Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 153

Sayfa : 154

RESMÎ GAZETE

Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 154

17 Aralık 2013 – Sayı : 28854

17 Aralık 2013 – Sayı : 28854

RESMÎ GAZETE

Sayfa : 155

Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 155

Sayfa : 156

RESMÎ GAZETE

Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 156

17 Aralık 2013 – Sayı : 28854

17 Aralık 2013 – Sayı : 28854

RESMÎ GAZETE

Sayfa : 157

Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 157

Sayfa : 158

RESMÎ GAZETE

Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 158

17 Aralık 2013 – Sayı : 28854

17 Aralık 2013 – Sayı : 28854

RESMÎ GAZETE

Sayfa : 159

Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 159

Sayfa : 160

RESMÎ GAZETE

Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 160

17 Aralık 2013 – Sayı : 28854

17 Aralık 2013 – Sayı : 28854

RESMÎ GAZETE

Sayfa : 161

Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 161

Sayfa : 162

RESMÎ GAZETE

Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 162

17 Aralık 2013 – Sayı : 28854

17 Aralık 2013 – Sayı : 28854

RESMÎ GAZETE

Sayfa : 163

Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 163

Sayfa : 164

RESMÎ GAZETE

Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 164

17 Aralık 2013 – Sayı : 28854

17 Aralık 2013 – Sayı : 28854

RESMÎ GAZETE

Sayfa : 165

Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 165

Sayfa : 166

RESMÎ GAZETE

Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 166

17 Aralık 2013 – Sayı : 28854

17 Aralık 2013 – Sayı : 28854

RESMÎ GAZETE

Sayfa : 167

Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 167

Sayfa : 168

RESMÎ GAZETE

Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 168

17 Aralık 2013 – Sayı : 28854

17 Aralık 2013 – Sayı : 28854

RESMÎ GAZETE

Sayfa : 169

Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 169

Sayfa : 170

RESMÎ GAZETE

Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 170

17 Aralık 2013 – Sayı : 28854

17 Aralık 2013 – Sayı : 28854

RESMÎ GAZETE

Sayfa : 171

Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 171

Sayfa : 172

RESMÎ GAZETE

Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 172

17 Aralık 2013 – Sayı : 28854

17 Aralık 2013 – Sayı : 28854

RESMÎ GAZETE

Sayfa : 173

Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 173

Sayfa : 174

RESMÎ GAZETE

Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 174

17 Aralık 2013 – Sayı : 28854

17 Aralık 2013 – Sayı : 28854

RESMÎ GAZETE

Sayfa : 175

Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 175

Sayfa : 176

RESMÎ GAZETE

Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 176

17 Aralık 2013 – Sayı : 28854

17 Aralık 2013 – Sayı : 28854

RESMÎ GAZETE

Sayfa : 177

Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 177

Sayfa : 178

RESMÎ GAZETE

Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 178

17 Aralık 2013 – Sayı : 28854

17 Aralık 2013 – Sayı : 28854

RESMÎ GAZETE

Sayfa : 179

Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 179

Sayfa : 180

RESMÎ GAZETE

Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 180

17 Aralık 2013 – Sayı : 28854

17 Aralık 2013 – Sayı : 28854

RESMÎ GAZETE

Sayfa : 181

Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 181

Sayfa : 182

RESMÎ GAZETE

Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 182

17 Aralık 2013 – Sayı : 28854

17 Aralık 2013 – Sayı : 28854

RESMÎ GAZETE

Sayfa : 183

Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 183

Sayfa : 184

RESMÎ GAZETE

Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 184

17 Aralık 2013 – Sayı : 28854

17 Aralık 2013 – Sayı : 28854

RESMÎ GAZETE

Sayfa : 185

Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 185

Sayfa : 186

RESMÎ GAZETE

Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 186

17 Aralık 2013 – Sayı : 28854

17 Aralık 2013 – Sayı : 28854

RESMÎ GAZETE

Sayfa : 187

Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 187

Sayfa : 188

RESMÎ GAZETE

Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 188

17 Aralık 2013 – Sayı : 28854

17 Aralık 2013 – Sayı : 28854

RESMÎ GAZETE

Sayfa : 189

Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 189

Sayfa : 190

RESMÎ GAZETE

Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 190

17 Aralık 2013 – Sayı : 28854

17 Aralık 2013 – Sayı : 28854

RESMÎ GAZETE

Sayfa : 191

Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 191

Sayfa : 192

RESMÎ GAZETE

Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 192

17 Aralık 2013 – Sayı : 28854

17 Aralık 2013 – Sayı : 28854

RESMÎ GAZETE

Sayfa : 193

Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 193

Sayfa : 194

RESMÎ GAZETE

Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 194

17 Aralık 2013 – Sayı : 28854

17 Aralık 2013 – Sayı : 28854

RESMÎ GAZETE

Sayfa : 195

Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 195

Sayfa : 196

RESMÎ GAZETE

Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 196

17 Aralık 2013 – Sayı : 28854

17 Aralık 2013 – Sayı : 28854

RESMÎ GAZETE

Sayfa : 197

Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 197

Sayfa : 198

RESMÎ GAZETE

Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 198

17 Aralık 2013 – Sayı : 28854

17 Aralık 2013 – Sayı : 28854

RESMÎ GAZETE

Sayfa : 199

Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 199

Sayfa : 200

RESMÎ GAZETE

Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 200

17 Aralık 2013 – Sayı : 28854

17 Aralık 2013 – Sayı : 28854

RESMÎ GAZETE

Sayfa : 201

Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 201

Sayfa : 202

RESMÎ GAZETE

Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 202

17 Aralık 2013 – Sayı : 28854

17 Aralık 2013 – Sayı : 28854

RESMÎ GAZETE

Sayfa : 203

Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 203

Sayfa : 204

RESMÎ GAZETE

Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 204

17 Aralık 2013 – Sayı : 28854

17 Aralık 2013 – Sayı : 28854

RESMÎ GAZETE

Sayfa : 205

Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 205

Sayfa : 206

RESMÎ GAZETE

Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 206

17 Aralık 2013 – Sayı : 28854

17 Aralık 2013 – Sayı : 28854

RESMÎ GAZETE

Sayfa : 207

Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 207

Sayfa : 208

RESMÎ GAZETE

Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 208

17 Aralık 2013 – Sayı : 28854

17 Aralık 2013 – Sayı : 28854

RESMÎ GAZETE

Sayfa : 209

Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 209

Sayfa : 210

RESMÎ GAZETE

Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 210

17 Aralık 2013 – Sayı : 28854

17 Aralık 2013 – Sayı : 28854

RESMÎ GAZETE

Sayfa : 211

Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 211

Sayfa : 212

RESMÎ GAZETE

Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 212

17 Aralık 2013 – Sayı : 28854

17 Aralık 2013 – Sayı : 28854

RESMÎ GAZETE

Sayfa : 213

Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 213

Sayfa : 214

RESMÎ GAZETE

Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 214

17 Aralık 2013 – Sayı : 28854

17 Aralık 2013 – Sayı : 28854

RESMÎ GAZETE

Sayfa : 215

Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 215

Sayfa : 216

RESMÎ GAZETE

17 Aralık 2013 – Sayı : 28854

Karar Sayısı : 2013/5660
Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliğine bağlı bazı odaların idari ve mali denetiminin
Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca yapılması hakkındaki ekli Kararın yürürlüğe konulması; adı
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18/11/2013 tarihinde kararlaştırılmıştır.

Abdullah GÜL
CUMHURBAŞKANI
Recep Tayyip ERDOĞAN
Başbakan
B. ARINÇ

A. BABACAN

N. AVCI

B. BOZDAĞ

Başbakan Yardımcısı

Başbakan Yardımcısı

Başbakan Yardımcısı V.

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. BABACAN

M. Z. ÇAĞLAYAN

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı

Çevre ve Şehircilik Bakanı

Dışişleri Bakanı V.

Ekonomi Bakanı

M. ŞİMŞEK

S. KILIÇ

M. M. EKER

H. YAZICI

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı V.

Gençlik ve Spor Bakanı

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı

Gümrük ve Ticaret Bakanı

M. GÜLER

C. YILMAZ

Ö. ÇELİK

M. ŞİMŞEK

İçişleri Bakanı

Kalkınma Bakanı

Kültür ve Turizm Bakanı

Maliye Bakanı

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

18/11/2013 TARİHLİ VE 2013/5660 SAYILI
KARARNAMENİN EKİ
KARAR
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Avrupa Birliği Bakanı

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı

F. ÇELİK

M. GÜLER

T. YILDIZ

M. Z. ÇAĞLAYAN

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı

Çevre ve Şehircilik Bakanı V.

Dışişleri Bakanı V.

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

M. Z. ÇAĞLAYAN

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. M. EKER

V. EROĞLU

Sağlık Bakanı V.

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı V.
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BAKANLIKLARA VEKÂLET ETME İŞLEMİ
T.C.
BAŞBAKANLIK
16 Aralık 2013
69471265-305-10722
CUMHURBAŞKANLIĞI YÜCE KATINA
Şahdeniz 2 Doğalgaz Anlaşması imza törenine katılmak üzere; 17 Aralık 2013 tarihinde
Azerbaycan Cumhuriyeti’ne gidecek olan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner YILDIZ’ın
dönüşüne kadar Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığına, Avrupa Birliği Bakanı Egemen
BAĞIŞ’ın vekâlet etmesini yüksek tasviplerine saygıyla arz ederim.

T.C.
CUMHURBAŞKANLIĞI
68244839-140.03-344-712

—————

Recep Tayyip ERDOĞAN
Başbakan
16 Aralık 2013

BAŞBAKANLIĞA
İLGİ : 16/12/2013 tarihli ve 69471265-305-10722 sayılı yazınız.
Şahdeniz 2 Doğalgaz Anlaşması imza törenine katılmak üzere, 17 Aralık 2013 tarihinde
Azerbaycan Cumhuriyeti’ne gidecek olan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner YILDIZ’ın
dönüşüne kadar Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığına, Avrupa Birliği Bakanı Egemen
BAĞIŞ’ın vekâlet etmesi uygundur.
Bilgilerini rica ederim.
Abdullah GÜL
CUMHURBAŞKANI

—— • ——

T.C.
BAŞBAKANLIK
16 Aralık 2013
69471265-305-10723
CUMHURBAŞKANLIĞI YÜCE KATINA
Türkiye, Yunanistan ve Bulgaristan ortak temas noktası mutabakat zaptını imzalamak
üzere; 17 Aralık 2013 tarihinde Bulgaristan’a gidecek olan İçişleri Bakanı Muammer GÜLER’in
dönüşüne kadar İçişleri Bakanlığına, Milli Savunma Bakanı İsmet YILMAZ’ın vekâlet etmesini
yüksek tasviplerine saygıyla arz ederim.

T.C.
CUMHURBAŞKANLIĞI
68244839-140.03-345-713

—————

Recep Tayyip ERDOĞAN
Başbakan
16 Aralık 2013

BAŞBAKANLIĞA
İLGİ : 16/12/2013 tarihli ve 69471265-305-10723 sayılı yazınız.
Türkiye, Yunanistan ve Bulgaristan ortak temas noktası mutabakat zaptını imzalamak
üzere, 17 Aralık 2013 tarihinde Bulgaristan’a gidecek olan İçişleri Bakanı Muammer GÜLER’in
dönüşüne kadar İçişleri Bakanlığına, Milli Savunma Bakanı İsmet YILMAZ’ın vekâlet etmesi
uygundur.
Bilgilerini rica ederim.
Abdullah GÜL
CUMHURBAŞKANI
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ATAMA KARARLARI
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından:

Karar Sayısı : 2013/808
1 – Türkiye Petrolleri A.O. Genel Müdürlüğü Yönetim Kurulu Üyeliğine, aynı yer
Genel Müdür Yardımcısı Murat ALTIPARMAK’ın yeniden atanması, 233 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 6 ve 8 inci maddeleri ile 2477 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince
uygun görülmüştür.
2 – Bu Kararı Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı yürütür.
16/12/2013
Abdullah GÜL
CUMHURBAŞKANI
Recep Tayyip ERDOĞAN
Taner YILDIZ
Başbakan
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı

—— • ——

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından:

Karar Sayısı : 2013/809
1 – Boru Hatları ile Petrol Taşıma A.Ş. Genel Müdürlüğü Yönetim Kurulu Üyeliğine,
Selahattin ÇİMEN’in yeniden atanması 233 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 6 ve 8 inci
maddeleri ile 2477 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.
2 – Bu Kararı Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı yürütür.
16/12/2013
Abdullah GÜL
CUMHURBAŞKANI
Recep Tayyip ERDOĞAN
Taner YILDIZ
Başbakan
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı

—— • ——
YÖNETMELİKLER
Karar Sayısı : 2013/5687
Ekli “Yurtdışında Sürekli Görevlendirilecek Personel Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik”in yürürlüğe konulması; 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu
ve 189 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye göre, Bakanlar Kurulu’nca 4/11/2013 tarihinde
kararlaştırılmıştır.
Abdullah GÜL
CUMHURBAŞKANI
Recep Tayyip ERDOĞAN
Başbakan
B. ARINÇ
Başbakan Yardımcısı

A. BABACAN
Başbakan Yardımcısı

B. ATALAY
Başbakan Yardımcısı

B. BOZDAĞ
Başbakan Yardımcısı

S. ERGİN
Adalet Bakanı

F. ŞAHİN
Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı

E. BAĞIŞ
Avrupa Birliği Bakanı

N. ERGÜN
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı

F. ÇELİK
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı

E. BAYRAKTAR
Çevre ve Şehircilik Bakanı

A. DAVUTOĞLU
Dışişleri Bakanı

M. Z. ÇAĞLAYAN
Ekonomi Bakanı

T. YILDIZ
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı

S. KILIÇ
Gençlik ve Spor Bakanı

M. M. EKER
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı

H. YAZICI
Gümrük ve Ticaret Bakanı

M. GÜLER
İçişleri Bakanı

C. YILMAZ
Kalkınma Bakanı

F. ŞAHİN
Kültür ve Turizm Bakanı V.

M. ŞİMŞEK
Maliye Bakanı

N. AVCI
Millî Eğitim Bakanı
M. MÜEZZİNOĞLU
Sağlık Bakanı

İ. YILMAZ
Millî Savunma Bakanı

V. EROĞLU
Orman ve Su İşleri Bakanı

B. YILDIRIM
Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı
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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından:
ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI PERSONELİNİN
YURT DIŞI SÜREKLİ GÖREVE ATANMASINA
İLİŞKİN YÖNETMELİK
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının
yurt dışı teşkilatı kadrolarına sürekli görevle atanacak personelin seçimi, atanması, eğitimi ile
çalışma usul ve esaslarını düzenlemektir.
Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı merkez ve
yurt dışı teşkilatı ile bağlı veya ilgili kuruluşlarında görev yapan personeli kapsar.
Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 9/1/1985 tarihli ve 3146 sayılı Çalışma ve Sosyal
Güvenlik Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun 29 uncu maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Bakan: Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanını,
b) Bakanlık: Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığını,
c) Genel Müdürlük: Dış İlişkiler ve Yurt Dışı İşçi Hizmetleri Genel Müdürlüğünü,
ç) Komisyon: Yurt dışı teşkilatına sürekli görevle atanacak personelin seçimi amacıyla
oluşturulan komisyonu,
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d) Misyon şefi: Diplomatik temsilciliklerin, büyükelçi, daimi temsilci, temsilci, elçi,
ortaelçi, maslahatgüzar unvanlarından birini taşıyan en üst yöneticisi ile başkonsolosu veya
bunların bulunmaması halinde ilgili temsilcilikte bu görevleri vekâleten yürüten görevliyi,
e) Müsteşar: Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Müsteşarını,
f) ÖSYM: Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığını,
g) Personel Dairesi Başkanlığı: Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Personel Dairesi
Başkanlığını,
ğ) Yurt dışı sürekli görev: Yabancı ülkeler veya uluslararası kurum ve kuruluşlar nezdinde ülkemizi sürekli görevle temsil eden akredite personelin yaptığı görevi,
h) Yurt dışı teşkilatı: Büyükelçilik ve daimi temsilcilikler nezdindeki Çalışma ve Sosyal
Güvenlik Müşavirlikleri ile başkonsolosluk ve konsolosluklar nezdindeki Çalışma ve Sosyal
Güvenlik Ataşeliklerini,
ı) Yurt dışı teşkilatı kadroları: Çalışma ve Sosyal Güvenlik Müşaviri, Müşavir Yardımcısı, Ataşe ve Ataşe Yardımcısı kadrolarını,
ifade eder.
İKİNCİ BÖLÜM
Yurt Dışında Görevlendirme Esasları
Genel şartlar
MADDE 5 – (1) Bakanlığın yurt dışı teşkilatı kadrolarına sürekli görevle atanacak personelde aşağıdaki genel şartlar aranır:
a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen genel şartları
taşımak.
b) 3146 sayılı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında
Kanunun 29 uncu maddesinin üçüncü fıkrasında belirtilen şartları taşımak.
c) En az dört yıllık lisans eğitimi veren fakülte ve yüksekokullardan veya bunlara denkliği
Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından
mezun olmak.
ç) Yabancı dil yeterliğine sahip olmak.
d) Aylıktan kesme veya daha ağır bir disiplin cezası almamış olmak.
e) Hakkında ceza soruşturması veya aylıktan kesme ya da daha ağır bir cezayı gerektirecek disiplin soruşturması bulunmuyor olmak.
f) Hizmetin gerektirdiği temsil yeteneğine sahip olmak.
Özel şartlar
MADDE 6 – (1) Yurt dışı teşkilatı kadrolarına sürekli görevle atanacak personelde aşağıdaki özel şartlar aranır:
a) Çalışma ve Sosyal Güvenlik Müşaviri kadrosuna atanabilmek için;
1) Yurt dışı işçi hizmetleri uzmanı olmak,
2) Bakanlık merkez teşkilatı veya bağlı veya ilgili kuruluşlarında ek gösterge itibarıyla
genel müdür ve eş değer düzeyde ve/veya daha üst düzey idari kadrolarda en az bir tam yıl
asaleten çalışmış olmak,
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3) Bakanlık yurt dışı teşkilatı kadrolarında en az üç yıl görev yapmış olmak,
b) Çalışma ve Sosyal Güvenlik Müşavir Yardımcısı, Ataşesi veya Ataşe Yardımcısı kadrolarına atanabilmek için;
1) Yurt dışı işçi hizmetleri uzmanı olmak,
2) Bakanlık merkez teşkilatı veya bağlı veya ilgili kuruluşlarında daire başkanı ya da
daha üst görevlerde en az bir tam yıl asaleten çalışmış olmak,
3) Bakanlık veya Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı merkez teşkilâtında mesleğe yarışma sınavıyla girip yeterliğini aldıktan sonra merkez veya taşra teşkilatlarında en az yedi yıl
çalışmış olmak,
şartlarından birine sahip olması gerekir.
Yabancı dil bilgisi yeterliği
MADDE 7 – (1) Yurt dışı teşkilatı kadrolarına sürekli görevle yapılacak atamalarda,
personelin öncelikle görevlendirileceği ülkenin resmi dilini veya İngilizce, Almanca ve Fransızca dillerinden birini bilmesi şarttır. Yabancı dil bilgisi yeterliği için Yabancı Dil Bilgisi Seviye
Tespit Sınavından en az (C) düzeyinde veya dil yeterliği bakımından ÖSYM tarafından buna
denk kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan başka bir belgeye sahip olunması şarttır.
(2) Resmi dili, Türkçe veya Türkçenin lehçelerinden biri olan ülkelere görevlendirilecekler hakkında birinci fıkrada öngörülen yabancı dil yeterliği belgesine sahip olma şartı aranmaz.
(3) Yabancı dil yeterlik belgeleri, Komisyonca değerlendirmenin yapıldığı tarihten geriye dönük olmak üzere üç yıllık süre için geçerlidir.
Personel seçimi
MADDE 8 – (1) Yurt dışı sürekli göreve atanacak personel, Bakanlık bünyesinde oluşturulan Komisyon tarafından seçilir.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Komisyonun Kuruluşu, Görev ve Yetkileri ile
Personelin Seçimi, Atanması ve Eğitimi
Komisyonun kuruluşu
MADDE 9 – (1) Komisyon, Müsteşarın başkanlığında, Genel Müdürlüğün bağlı olduğu
Müsteşar Yardımcısı, Dış İlişkiler ve Yurt Dışı İşçi Hizmetleri Genel Müdürü, Personel Dairesi
Başkanı ve yurt dışı sürekli görevde bulunmuş olanlar arasından Müsteşar tarafından belirlenen
bir Bakanlık personelinden oluşur. Müsteşarın bulunmadığı hallerde Komisyona Genel Müdürlüğün bağlı olduğu Müsteşar Yardımcısı başkanlık eder. Bu durumda, üst düzey görevliler
arasından bir kişi daha görevlendirilir. Komisyon, Bakan veya yetkilendirmesi durumunda
Müsteşar onayı ile görevlendirilir, onayda yedek üyelerin isimlerine de yer verilir. Komisyon,
başkan ve üyelerin tamamının katılımı ile toplanır. Asil üyelerden mazeretleri nedeniyle katılamayanların yerine yedekleri katılır.
(2) Komisyon, adayların yabancı dil yeterliğinin tespiti amacıyla her dil grubu için bir
bilirkişi tayin edebilir.
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(3) Başkan ve üyeler, kendileri ile eşlerinin, üçüncü derece dahil olmak üzere, üçüncü
dereceye kadar kan ve kayın hısımlarının katıldıkları Komisyonlarda görev alamazlar.
(4) Komisyonun sekretarya hizmetleri Genel Müdürlük tarafından yürütülür.
Komisyonun görev ve yetkileri
MADDE 10 – (1) Komisyonun görev ve yetkileri şunlardır:
a) Yurt dışına atanacak personelin seçimiyle ilgili usul ve esasları belirlemek.
b) Bu Yönetmeliğe göre yapılacak değerlendirme sonucuna göre oluşturulacak listeyi
tutanakla tespit etmek.
c) Atanması uygun bulunan adayları Bakana teklif etmek.
ç) Göreve devamında sakıncalı görülenlerin süresinden önce geri çekilmesini teklif etmek.
d) Yurt dışına atanacak personelin seçimine ilişkin diğer iş ve işlemleri yürütmek.
Yurt dışına atanacak personelin seçimi
MADDE 11 – (1) Genel Müdürlük, ihtiyaca binaen atama yapılacak kadroları ve dil
gruplarını gösteren liste ile başvuru şartlarını Personel Dairesi Başkanlığına gönderir.
(2) Her bir dil grubu için atama yapılacak kadro sayısının en fazla dört katına kadar
aday tespit edilebilir. Hangi dil grubu için boş kadro sayısının kaç katına kadar adayın değerlendirmeye alınacağına Komisyon karar verir.
(3) Personel Dairesi Başkanlığı, 5 ve 6 ncı maddelerde belirtilen şartları taşıyan ve
talebi olan adayların yabancı dil sınavlarında aldıkları puanları, 7 nci maddenin birinci fıkrası
çerçevesinde değerlendirdikten sonra, Komisyonca belirlenen sayıda aday için en yüksek puandan başlamak üzere bir sıralama listesi oluşturur. Son sırada bulunan adayla aynı puanı alanlar da listeye dahil edilir. Personel Dairesi Başkanlığı, listede yer alan adayların yabancı dil ve
hizmet belgelerinin birer örneğini, EK-1 Değerlendirme Formunda yer alan bilgilerle birlikte
Genel Müdürlüğe gönderir.
(4) Komisyon tarafından yapılacak değerlendirmenin tarihi ve yeri, değerlendirmeden
en az onbeş gün önce adaylara duyurulur. Kendilerine duyuru yapılmış olması, personel için
kazanılmış hak doğurmaz.
(5) Yurt dışı sürekli göreve atanacak personelin seçiminde temsil yeteneği, mesleki bilgisi ve yabancı dili kullanma becerisi birlikte değerlendirilir.
(6) Değerlendirme sonucuna göre yurt dışına atanması uygun bulunanlar başarı sırasına
göre listelenir. Komisyon başkanı ve üyeler tarafından imzalanan liste, Genel Müdürlükçe Personel Dairesi Başkanlığına gönderilir.
(7) Genel müdür ve eşdeğer düzeyde ve/veya daha üst düzey idari görevlere atanmış
olanlar, bu maddede belirtilen seçim sürecine tabi değildir.
Atama
MADDE 12 – (1) Komisyon tarafından yapılan değerlendirme sonucunda atanması
uygun bulunan adaylar, yurt dışı sürekli göreve atanmak üzere Bakana teklif edilir.
(2) Atamalarda adayların başarı sıralaması yanında hizmet gereklilikleri öncelikli olarak
değerlendirilir ve görevin en iyi ve verimli şekilde yerine getirilmesi göz önünde bulundurulur.
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(3) Genel müdür ve eş değer düzeyde ve/veya daha üst düzey idari görevlere atanmış
olanlar yurt dışı sürekli görev için bu maddenin birinci fıkrasında belirtilen atama sürecine tabi
değildir.
Yurt dışı sürekli görevlere seçilen personelin eğitimi
MADDE 13 – (1) Yurt dışı sürekli göreve ataması uygun görülen personel, atandığı
görevin gereklerine uygun hizmet içi eğitime tabi tutulur.
(2) Hizmet içi eğitimin içeriği ve süresi, Genel Müdürlükçe hazırlanacak program çerçevesinde belirlenir.
Yurt dışı görev süresi
MADDE 14 – (1) Bu Yönetmelik hükümleri uyarınca yurt dışına sürekli görevle atananların görev süresi üç yıldır. Bu süre, hizmetin gerektirdiği hallerde Bakan onayı ile en çok
bir yıla kadar uzatılabilir.
(2) Yurt dışı görevlere en fazla iki kez atanılabilir. Bu hüküm, yurt dışı işçi hizmetleri
uzmanları için en fazla dört defaya kadar uygulanabilir.
(3) Görev süresi sona erenler, merkezde durumlarına uygun kadrolara atanırlar. Hizmetin gerekliliği ve aciliyetine Bakan tarafından karar verilen haller hariç olmak üzere, yurt
içindeki görevine dönenlerin yeniden yurt dışı sürekli göreve atanabilmeleri için yurt içinde
en az üç yıl hizmet yapmış olmaları zorunludur.
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler
Süresinden önce merkeze alınma
MADDE 15 – (1) Yurt dışındaki kadrolara sürekli görevle atanan personelden;
a) Bu Yönetmelik ve ilgili mevzuatta belirtilen şartları taşımadıkları sonradan anlaşılanlar veya atanma şartlarını sonradan kaybedenler,
b) Görevlerinde başarılı olmadığı veya devlet memurluğu ve yurt dışındaki temsil görevi
ile bağdaşmayan davranış ve faaliyetlerde bulunarak devletin güven ve itibarına gölge düşürdüğü, yapılan inceleme veya soruşturma sonucunda belirlenip görevini sürdürmesinde sakınca
görülenler,
c) Büyükelçilik, Başkonsolosluk veya diğer resmi kuruluşlarca yapılan geri çekilme
teklifleri Bakanlıkça uygun görülenler,
yurt dışı görev sürelerinin sona ermesi beklenmeksizin yurt içi göreve çekilirler.
(2) Sağlık nedenleri hariç, yurt dışı görev süresini tamamlamadan kendi isteğiyle merkeze alınan memurlar ile bulundukları yurt dışı görevlerinde yetersiz oldukları Komisyon kararıyla tespit edilerek merkeze alınan memurlar, bu Yönetmelikte belirtilen bekleme sürelerine
ek olarak yurt içinde üç yıl daha görev yapmadan yurt dışı göreve atanamazlar.
İzinlerin kullanımı
MADDE 16 – (1) Yurt dışı teşkilatı kadrolarına sürekli görevle atanan personelin izinleri, misyon şefinin bilgisi dahilinde Genel Müdürlük onayı ile verilir. İzne ayrılış ve göreve
başlama yazıları Genel Müdürlüğe gönderilir.
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Uyulacak kurallar ve rapor yazma
MADDE 17 – (1) Yurt dışı teşkilatında görevlendirilen personelin uyacağı kurallar, koordinasyon kuracağı makamlar, görevli bulunduğu ülkenin resmî makamları ve halkı ile ilişkileri, aylık rapor ve diğer raporlara ilişkin hususlarda 28/7/2006 tarihli ve 2006/11534 sayılı
Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Yurtdışında Sürekli Görevlendirilecek Personel
Hakkında Yönetmelik hükümleri uygulanır.
Yurt dışı sürekli görevde bulunanların görev süresi
GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihte yurt dışı sürekli
görevde bulunanların görev sürelerine ilişkin olarak göreve atandıkları tarihte yürürlükte bulunan mevzuat hükümleri uygulanır.
Yürürlük
MADDE 18 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 19 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı
yürütür.
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Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığından:
POSTA VE TELGRAF TEŞKİLATININ 4734 SAYILI KAMU İHALE KANUNUNUN
3 ÜNCÜ MADDESİNİN (g) BENDİ KAPSAMINDA YAPACAĞI MAL VE HİZMET
ALIMLARINDA UYGULANACAK ESAS VE USULLER HAKKINDA
YÖNETMELİĞİN YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMASINA
DAİR YÖNETMELİK
MADDE 1 – 16/5/2008 tarihli ve 26878 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Posta ve
Telgraf Teşkilatının 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 3 üncü Maddesinin (g) Bendi Kapsamında Yapacağı Mal ve Hizmet Alımlarında Uygulanacak Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik yürürlükten kaldırılmıştır.
MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı
yürütür.

—— • ——
TEBLİĞLER

Başbakanlık (Hazine Müsteşarlığı)’tan:
2014 YILINA AİT GENEL YATIRIM VE FİNANSMAN PROGRAMININ
UYGULANMASINA İLİŞKİN USUL VE ESASLARIN
BELİRLENMESİNE DAİR TEBLİĞ
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Amaç, kapsam ve dayanak
MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı; 30/9/2013 tarihli ve 2013/5503 sayılı Bakanlar
Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Kamu İktisadi Teşebbüsleri ve Bağlı Ortaklıklarının 2014
yılına ait Genel Yatırım ve Finansman Programı Hakkında Kararda belirtilen hükümlerin uygulanması amacıyla izlenecek usul ve esaslar ile istenecek bilgi ve belgelerin mahiyetini belirlemektir.
(2) Bu Tebliğ, EK-1’de yer alan 8/6/1984 tarihli ve 233 sayılı Kamu İktisadi Teşebbüsleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameye tabi kamu iktisadi teşebbüsleri ile bağlı ortaklıkları, 24/11/1994 tarihli ve 4046 sayılı Özelleştirme Uygulamaları Hakkında Kanuna tabi
olup sermayesinin yüzde 50’sinden fazlası kamuya ait olan işletmeci kuruluşları kapsar.
(3) Sermayesinin yüzde 50’sinden fazlası kamuya ait olan veya Anayasanın 165 inci
maddesi kapsamında Sayıştay tarafından denetlenen, EK-1’de yer alan ve ikinci fıkra kapsamı
dışında kalan diğer işletmeler, bu Tebliğin sadece 15, 16 ve 17 nci maddelerine tabi olup
17/6/2009 tarihli ve 27261 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kamu İşletmelerinin Faaliyetlerinin İzlenmesi ve Raporlanmasına Dair Tebliğde yer alan hususlar çerçevesinde hareket
ederler.
(4) Bu Tebliğ, Kamu İktisadi Teşebbüsleri ve Bağlı Ortaklıklarının 2014 yılına ait Genel
Yatırım ve Finansman Programı Hakkında Kararın 31 inci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar ve kısaltmalar
MADDE 2 – (1) Bu Tebliğde geçen;
a) DPB: Devlet Personel Başkanlığını,
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b) Kamu iktisadi teşebbüsü: 233 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye tabi teşebbüsler
ile bu teşebbüslerin aynı Kanun Hükmünde Kararnamenin 58 inci maddesinin üçüncü fıkrası
kapsamında kurulanlar hariç olmak üzere bağlı ortaklıkları,
c) Kamu işletmesi: 1 inci madde kapsamına giren işletmeleri,
ç) Kamu teşebbüsü veya teşebbüs: (b) ve (e) bentlerinde sayılan teşebbüsleri,
d) Karar: 30/9/2013 tarihli ve 2013/5503 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe
konulan Kamu İktisadi Teşebbüsleri ve Bağlı Ortaklıklarının 2014 yılına ait Genel Yatırım ve
Finansman Programı Hakkında Kararını,
e) Kuruluş: 4046 sayılı Kanuna tabi olup sermayesinin yüzde 50’sinden fazlası kamuya
ait olan işletmeci teşebbüsleri,
f) Müsteşarlık: Hazine Müsteşarlığını,
g) ÖİB: Özelleştirme İdaresi Başkanlığını,
ğ) Program: Kamu İktisadi Teşebbüsleri ve Bağlı Ortaklıklarının 2014 yılına ait Genel
Yatırım ve Finansman Programı Hakkında Kararın ekinde yer alan tablodaki mali büyüklükler
ile Müsteşarlık tarafından bu büyüklükler dikkate alınarak teşebbüslere gönderilen 2014 yılı
Genel Yatırım ve Finansman Programını,
ifade eder.
İKİNCİ BÖLÜM
İstihdam ve Hizmet Alımları
Açıktan ve naklen atama
MADDE 3 – (1) Kararın 4 üncü maddesi uyarınca, 2013 yılında ayrılan eleman sayısı
belirlenirken, emeklilik, istifa, kurum dışı nakil, ölüm ve iş akdi feshi yoluyla ayrılanlar dikkate
alınır. Askerlik, kurum içi nakil, statü değişikliği, kadroya alınan geçici işçiler, iş akdi askıya
alınan geçici işçiler, profesyonel sendikacı olarak teşebbüsten ayrılan personel, 4046 sayılı Kanunun 22 nci maddesi çerçevesinde istihdam fazlası olarak bildirilen personel ve 4/10/2012
tarihli ve 2012/3840 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Kamu İktisadi Teşebbüsleri ve Bağlı Ortaklıklarının 2013 yılına ait Genel Yatırım ve Finansman Programı Hakkında Karar kapsamında işe alındıktan sonra 2013 yılı içerisinde ayrılan personel hesaplamada
dikkate alınmaz. Nakle tabi personelden yapılan atamalarda teşebbüsler Müsteşarlığa bilgi verirler.
(2) 2014 yılında Müsteşarlıkça sermaye transferi yapılması programlanan teşebbüslerin
(TCDD, TİGEM, TTK, MKEK, ESK, ÇAYKUR ve TEMSAN) ve bunların bağlı ortaklıklarının (TÜDEMSAŞ, TÜLOMSAŞ, TÜVASAŞ, TCDD Taşımacılık A.Ş.) Kararın 4 üncü maddesinin birinci fıkrası kapsamındaki personel atama işlemleri Müsteşarlığın uygun görüşüne
bağlıdır. Bu teşebbüsler, EK-2’de yer alan Tablo 500: Personel Talep Formunu doldurarak taleplerini gerekçeleriyle Müsteşarlığa iletir ve gerekli izni aldıktan sonra işlemlerini tekemmül
ettirirler. Personel Talep Formunu göndermeyen teşebbüslerin talepleri dikkate alınmaz. Bu
fıkra kapsamındaki atama izinleri, Müsteşarlıktan yılda en çok iki kez talep edilebilir.
(3) Kararın 4 üncü maddesinin üçüncü fıkrası kapsamındaki istisnalar çerçevesinde
emekli personel istihdam edilmesi durumunda 21/4/2005 tarihli ve 5335 sayılı Bazı Kanun ve
Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 30 uncu maddesi
doğrultusunda hareket edilir. Bu kapsamda yapılacak emekli personel atamalarından ataması
müşterek kararname ile yapılan görevlere ve bu görevlere eş düzeydeki pozisyonlara atananlar
Kararın 4 üncü maddesinin birinci ve ikinci fıkralarında belirtilen sınırlamalara tabi değildir.
(4) Teşebbüs dışı geçici görevlendirmeler dahil istihdama ilişkin Kararda belirtilen konularda, teşebbüs yönetim kuruluna gerekli atamaların yapılmaması nedeniyle toplantı yeter
sayısı bulunmayan teşebbüsler hariç olmak üzere, Kararda belirtilen sınırlamalar dikkate alınarak, karar almaya yalnızca teşebbüs yönetim kurulları yetkilidir ve bu konuda yetki devri
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yapılamaz. Teşebbüs yönetim kurulları bu konu ile ilgili gereken tedbirleri almakla yükümlüdürler. 22/1/1990 tarihli ve 399 sayılı Kamu İktisadi Teşebbüsleri Personel Rejiminin Düzenlenmesi ve 233 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Bazı Maddelerinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararnamede belirtilen yetki dışında, ilgili Bakanlıklar bu
konuda Kararı kısıtlayıcı hiçbir işlem tesis edemezler.
(5) Kararın 7 nci maddesinin üçüncü fıkrası kapsamında yapılması planlanan personel
alımlarında, kamu teşebbüsleri istihdam garantili kurs kapsamında statü ve unvan belirtilerek
kaç kişinin alınmasının planlandığı, planlanan kursun başlangıç ve bitiş tarihleri, planlanan
kursun yüzde kaç garantili olacağı gibi bilgiler ile birlikte Türkiye İş Kurumu ile karşılıklı mutabakatın bulunduğunu gösteren belgeyi (yazışma, toplantı tutanağı, mutabakat zaptı gibi) Müsteşarlığa iletirler.
İlave atamalar
MADDE 4 – (1) Kararın 5 inci maddesinin birinci ve üçüncü fıkraları kapsamında ilave
personel atama talebinde bulunacak kamu teşebbüsleri, EK-2’de yer alan Tablo 500: Personel
Talep Formunu doldurarak ilave personel atamalarının gerekçelerini ilgisine göre Müsteşarlığa
veya ÖİB’ye bildirir. Personel Talep Formunu göndermeyen teşebbüslerin talepleri dikkate
alınmaz. Bu kapsamdaki atama talepleri Müsteşarlığa veya ÖİB’ye yıl içinde en fazla iki defa
gönderilebilir.
(2) Kararın 5 inci maddesinin ikinci fıkrası kapsamında Kalkınma Bakanlığı Kurullar
Sekretaryasına iletilecek talep yazısının bir örneği ilgisine göre Müsteşarlığa veya ÖİB’ye iletilir ve yazı asgari olarak aşağıdaki bilgileri içerir:
a) Kalkınma Bakanlığı tarafından uygun görülen yatırımlar kapsamında kurulan tesis
veya işletme birimi hakkında bilgiler.
b) Tesis veya işletme biriminin devreye gireceği tarih ile deneme üretimine başlayacağı
tarih.
c) İlgili yatırımın ayrıntılı fizibilite raporunda istihdamı öngörülen personel sayısı ve
unvanı ile bu personelden teşebbüsçe daimi olarak istihdam edilecek ve yüklenici firma aracılığıyla çalıştırılacak personelin dağılımı.
ç) Bu kapsamda daha önce hizmet alımı yapılıp yapılmadığına ilişkin bilgi.
Zorunlu istihdam
MADDE 5 – (1) Teşebbüsler Kararın 6 ncı maddesi kapsamında yapılan atamalara ilişkin gerekçesi ile birlikte Müsteşarlığa veya ilgisine göre ÖİB’ye bilgi verir.
Geçici işçiler
MADDE 6 – (1) Teşebbüsler, 1/1/2014 tarihinden itibaren 2014 yılında çalıştıracakları
geçici işçilerin toplam adam/ay süresini, Kararın 22 nci maddesi çerçevesinde Müsteşarlıkça
belirlenen tavanı aşmayacak şekilde, yıl içinde askerden dönecekleri de dikkate alarak ve EK-3’te
yer alan Tablo 501: Geçici İşçi Talep Formunu doldurarak ilgisine göre Müsteşarlığın veya
ÖİB’nin uygun görüşü ile DPB’ye vize ettirir. Geçici İşçi Talep Formunu göndermeyen teşebbüslerin talepleri dikkate alınmaz. Bu kapsamda yapılacak talepler Müsteşarlığa yıl içerisinde
en fazla iki defa gönderilir.
(2) Usulüne uygun vize edilen cetvellerin bir örneği DPB’ce ilgili teşebbüse, Sayıştay
Başkanlığına, Müsteşarlığa ve ilgisine göre ÖİB’ye gönderilir. Bu vize işlemi yapılmaksızın
ilgili personele ödeme yapılamaz.
(3) Teşebbüsler, hiçbir şekilde ilave geçici işçi talebinde bulunamazlar.
Fazla çalışma
MADDE 7 – (1) Kararın 9 uncu maddesi çerçevesinde belirlenen toplam fazla çalışma
süresini işin gereğini dikkate alarak statüler arasında dağıtma yetkisi yönetim kuruluna aittir.
(2) Kararın 9 uncu maddesinin ikinci fıkrası kapsamında yapılan artışlar 10 iş günü
içinde gerekçeleri ile birlikte Müsteşarlığa ve ilgisine göre ÖİB’ye bildirilir.
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(3) Kararın 9 uncu maddesinin üçüncü fıkrası çerçevesinde fazla çalışma izninin Müsteşarlık veya ÖİB tarafından belirlenmesi için teşebbüslerin EK-4’te yer alan Tablo 502: İlave
Fazla Çalışma Talep Formu ile ayrıntılı analiz ve gerekçeleriyle başvurmaları gerekmektedir.
(4) Kararda bahsi geçen toplam fazla çalışma izni tavana ilişkin olup, teşebbüsler fazla
çalışma izinlerinin kullanımında, 22/5/2003 tarihli ve 4857 sayılı İş Kanununda ve ilgili diğer
mevzuatta yer alan fazla çalışmaya ilişkin hükümlere uygun hareket etmekle yükümlüdür.
Pozisyon iptali
MADDE 8 – (1) Kararın 10 uncu maddesi kapsamındaki bildirimler, 31/8/2014 tarihine
kadar yapılır.
İhale yoluyla hizmet alımı
MADDE 9 – (1) İhale yoluyla hizmet alımı işlemlerinin gerçekleştirilmesi sırasında
kamu ihale mevzuatıyla ilgili oluşabilecek tüm soru ve sorunlar Kamu İhale Kurumuna iletilir.
Bunun dışındaki hususlarda oluşabilecek tereddütleri gidermeye Müsteşarlık yetkilidir.
(2) Teşebbüsler, Kararda belirlenen sınırlamaları dikkate alarak maliyetlerin düşürülmesi
ve sağlanan faydanın artırılması amacıyla çok yıllı hizmet alım ihalesine çıkabilirler. Çok yıllı
hizmet alımı yapılabilmesi için, Program kapsamında işletme bütçelerinin en az 2014-2016 dönemini kapsayacak şekilde hazırlanması gerekmektedir. Program hedefleri ve işletme bütçesi
kısıtları dahilinde, 2014 yılında ihale yoluyla alınacak hizmetlerin tutarı, Kararın 22 nci maddesinin birinci fıkrası uyarınca Müsteşarlıkça bildirilecek olan tutarı aşamaz. 2015 yılı ve sonrasına ilişkin hizmet alımı tavanları, 2014 yılı için Müsteşarlıkça bildirilen tavanın her yıl için
%5’er artırılması yoluyla hesaplanır. Bu şekilde hesaplanan yıllara sari hizmet alım tavanlarını
Kararın 13 üncü maddesinde sayılan gerekçelerin oluşması durumunda Teşebbüs yönetim kurulları %25 artırmaya yetkilidir. Bu çerçevedeki hesaplamalar aşağıdaki şekilde yapılır;
a) 2014 yılı hizmet alımı tavanı Müsteşarlıkça bildirilecek tutardır.
b) 2015 yılı hizmet alımı tavanı = 2014 yılı hizmet alımı tavanı x 1,05
c) 2016 yılı hizmet alımı tavanı = 2015 yılı hizmet alımı tavanı x 1,05
ç) Yönetim kurulu yetkisi dahil 2014 yılı hizmet alımı tavanı = Müsteşarlıkça bildirilen
tavan x 1,25
d) Yönetim kurulu yetkisi dahil 2015 yılı hizmet alımı tavanı = 2014 yılı hizmet alımı
tavanı x 1,05 x 1,25
e) Yönetim kurulu yetkisi dahil 2016 yılı hizmet alımı tavanı = 2015 yılı hizmet alımı
tavanı x 1,05 x 1,25
İlave hizmet alımları
MADDE 10 – (1) Kararın 13 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında
teşebbüs yönetim kurulunca ilgili yıl hizmet alımı tavanının %25’e kadar artırılması halinde,
konuya ilişkin yönetim kurulu kararının bir örneği, ilgili bilgi ve belgelerle birlikte on iş günü
içinde Müsteşarlığa ve ilgisine göre ÖİB’ye gönderilir.
(2) Kararın 13 üncü maddesinin birinci fıkrası kapsamında yapılacak hizmet alımı taleplerine ilişkin başvurularda, EK-5’te yer alan Tablo 503: İlave İhale Yoluyla Hizmet Alımı
Talep Formu ile asgari olarak aşağıdaki bilgi ve belgelere yer verilir:
a) Yapılan yatırımlar kapsamında kurulan yeni tesis veya işletme birimi hakkında genel
bilgiler, ilgili yatırımın ayrıntılı fizibilite raporunda istihdamı öngörülen personel sayısı ve unvanı ile bu personelden teşebbüsçe daimi olarak istihdam edilecek ve yüklenici firma aracılığıyla çalıştırılacak personelin dağılımı.
b) Tesis veya işletme birimi devir alınması veya yeni hizmet birimlerinin devreye girmesi durumunda yapılan taleplerde söz konusu birimlerin devreye gireceği tarih ile deneme
üretimine başlayacağı tarih.
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c) Mal veya hizmet üretiminde artış görülmesi, faaliyet alanının genişlemesi veya diğer
nedenlerle yapılan ilave hizmet alımlarında, hizmet alımının gerekçesi ile birlikte ilişkili tablolar (geçmiş yıllar verileri ile birlikte).
ç) Bu kapsamda daha önce hizmet alımı yapılıp yapılmadığına ilişkin bilgi.
d) Hizmet alımının niteliği ve gerekçesi.
e) Alt dağılımları belirtilmek suretiyle, ihalenin her bir yıla isabet edecek ve sözleşme
süresince oluşacak toplam maliyeti.
f) Kaç yıllık ihaleye çıkılacağı ve sözleşmenin geçerli olacağı başlangıç/bitiş tarihleri.
g) İhale kapsamında yıllar itibarıyla çalıştırılacak kişi sayısı ve çalışanların unvan bazında aylık ortalama ücretleri.
(3) İlgili Bakanlık, ikinci fıkra kapsamında Teşebbüsçe yapılan başvuruların kendilerine
ulaşmasını müteakip Müsteşarlık ve Kalkınma Bakanlığından görüş talebinde bulunur. Müsteşarlık ve Kalkınma Bakanlığının bu kapsamda değerlendirmelerini yapmak için ihtiyaç duyacakları her türlü ilave bilgi, teşebbüs tarafından ivedilikle hazırlanarak adı geçen kurumlara
sunulur.
Hizmet alımlarının raporlanması ve izlenmesi
MADDE 11 – (1) Teşebbüsler ihale yoluyla yaptırdıkları hizmet alımlarına ilişkin olarak, her bir ihale bazında;
a) Hizmet alımının niteliği (araç kiralama, temizlik ve benzeri) ve gerekçesi,
b) Alt dağılımları belirtilmek suretiyle, ihalenin her bir yıla isabet edecek ve sözleşme
süresince oluşacak toplam maliyeti,
c) İhalenin kaç yıllık olduğu ve sözleşmenin geçerli olduğu başlangıç/bitiş tarihleri,
ç) İhale kapsamında kaç kişi çalıştırıldığı ve çalışanların unvan bazında aylık ortalama
ücretleri,
d) Bu alanda hangi tarihten bu yana hizmet alımı yapıldığı,
e) Hizmet alımına, mevcut ihalenin bitişinden sonra da ihtiyaç duyulup duyulmayacağı,
duyulacaksa hizmetin dışarıdan alınmasına hangi tarihe kadar devam edileceği
hakkında detaylı bilgiler içeren yıllık bir rapor hazırlayarak EK-6’da yer alan Tablo
509: Hizmet Alımları Bilgi Formu ile birlikte Müsteşarlığa, Kalkınma Bakanlığına, DPB’ye,
Sayıştay Başkanlığına ve ilgisine göre ÖİB’ye Mart ayı sonuna kadar gönderirler.
Teşebbüsler arası devirler
MADDE 12 – (1) Tesis veya birimlerin teşebbüsler arasında devri durumlarında toplam
hizmet alımı harcama tavanı ile fazla çalışma izninin teşebbüsler arasındaki dağılımı, taraflarca
yapılacak bir protokolle belirlenerek ilgisine göre Müsteşarlığa veya ÖİB’ye iletilir. Anlaşmaya
varılamaması halinde dağılım Müsteşarlıkça belirlenir.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Mali Hükümler
Ticari banka kredileri
MADDE 13 – (1) Teşebbüsler, finansman ihtiyacının doğması durumunda öncelikle
gelir artırıcı ve maliyet azaltıcı önlemlere başvurur, etkin alacak takibi ve stok yönetimi için
gerekli tedbirleri alırlar. Bu tedbirlerin yeterli olmaması durumunda ve zorunlu hallerde, Program çerçevesinde tespit edilen mali büyüklüklerle uyumlu olacak şekilde bankalardan ticari
kredi kullanımı dahil diğer finansman yöntemlerine başvurabilirler.
(2) Ticari banka kredisi kullanımına ilişkin tüm sorumluluk teşebbüs yönetim kurullarına aittir.
(3) Teşebbüsler yurt içi ticari bankalardan TL veya döviz kredisi kullanırken, söz konusu
kredinin kendilerine bildirilen yatırım ve finansman programı ile uyumlu olmasına dikkat ederler.
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(4) Bu madde kapsamında işlem yapılması halinde beş iş günü içinde kredi kullanılan
bankanın adı, kullanılan kredinin tutarı, vadesi, faiz oranı, geri ödeme şartları ve stok banka
kredisi tutarına ilişkin bilgileri ile EK-7’de yer alan Tablo 504: Ticari Banka Kredisi Kullanımı
Bilgi Formu teşebbüslerce Müsteşarlığa veya ÖİB’ye iletilir.
Temettü ödemesi ve tahsilatı
MADDE 14 – (1) Kamu iktisadi teşebbüsleri, 233 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 36 ncı ve 37 nci maddelerinde yer alan hükümler çerçevesinde Hazineye aktarılması
gereken temettü tutarlarını, EK-8’de yer alan Tablo 505: Temettü Bilgi Formunu doldurarak,
2013 yılı bilançosunun kesinleşmesini müteakip iki hafta içerisinde Müsteşarlığa bildirirler.
(2) Kamu iktisadi teşebbüsleri Müsteşarlığın bağlı olduğu Bakan tarafından 2013 yılı
kâr beklentisi/gerçekleşmesi ve önceki yıldan kalan temettü borçları dikkate alınarak belirlenen
tutarda, bütçe hedefleri dikkate alınarak tespit edilen ve gerektiğinde revize edilebilecek olan
ödeme planı doğrultusunda temettü ödemelerini yaparlar. Kamu iktisadi teşebbüsleri, oluşan
dağıtılabilir kâr tutarını Müsteşarlığa borç olarak kaydetmeyip yeni bir talimata kadar sermaye
hesaplarında yer alan geçmiş yıl kârları hesabında tutarlar.
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Mali İzleme ve Şeffaflık
İzleme
MADDE 15 – (1) Kamu işletmeleri, tabi oldukları mevzuata göre hazırlamakla yükümlü oldukları malî tablolar ile Müsteşarlıkça hazırlanan diğer malî ve malî olmayan tabloları
Kamu İşletmelerinin Faaliyetlerinin İzlenmesi ve Raporlanmasına Dair Tebliğde belirtilen takvime uygun olarak Müsteşarlığa gönderirler.
Kamu işletmelerinin verilerinin izlenmesi
MADDE 16 – (1) Kamu işletmeleri, Müsteşarlıkça kendilerine bildirilen kullanıcı adlarını ve şifrelerini kullanarak https://hmsftp.hazine.gov.tr/irj/portal adresinden giriş yaparak,
istenilen tabloları doldurur ve söz konusu internet sayfasını her sabah en geç saat 10.00 itibarıyla ziyaret ederek son gelişmeler, haberler ve duyurulardan haberdar olurlar.
(2) Gönderilen tablolarda yer alan diğer kaleminin yüksek olması veya önceki dönem
verilerine göre önemli ölçüde değişen kalemler bulunması durumunda, değişimlerin nedeni
detaylı bir biçimde açıklanır. Bu açıklamayı içermeyen tablolar eksik kabul edilir ve kamu işletmesi tarafından tablo veya bilgi Müsteşarlığa iletilmemiş sayılır.
(3) Kamu işletmeleri, aksi bildirilmediği takdirde, söz konusu İnternet adresi üzerinden
doldurdukları tablolar için ilave bir resmi yazı göndermezler.
(4) Kamu işletmelerinin İnternet üzerinden gönderdikleri tabloların en az Genel Müdür
Yardımcısı seviyesinde uygun görülmesi gerekmektedir. İnternet üzerinden gönderilen bu tablolar resmî evrak muamelesi görür ve dönemsel olarak Müsteşarlıkça tabloların kamu işletmesi
kayıtları ile tutarlı olup olmadığı denetlenebilir.
(5) Sermaye durumlarının takip edilebilmesini ve devlet hesaplarıyla uyumlu olmasının
sağlanmasını teminen, sermaye hareketlerinde herhangi bir değişiklik olan kamu işletmeleri,
ilgili değişimin muhasebe kayıtlarına aktarılmasını takip eden on beş gün içinde, EK-9’da yer
alan Tablo 506: Sermaye Değişim Tablosunu Müsteşarlığa veya ÖİB’ye gönderirler.
(6) Tüm kamu işletmeleri doğrudan mal ve hizmet üretimiyle ilgili olmayan veya atıl
durumda olan gayrimenkullerini tespit eder ve EK-10’da yer alan Tablo 507: Atıl Gayrimenkul
Bilgi Formunu doldurarak 30/6/2014 tarihine kadar Müsteşarlık, Kalkınma Bakanlığı ve ilgisine göre ÖİB’ye gönderir.
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Kapasite geliştirme
MADDE 17 – (1) Kamu işletmeleri aylık bazda sağlıklı ve düzenli mali tablolar (bilanço ve gelir tablosu gibi) üretebilmek ve söz konusu tabloları, Kamu İşletmelerinin Faaliyetlerinin İzlenmesi ve Raporlanmasına Dair Tebliğde belirtilen takvime uygun olarak Müsteşarlığa iletebilmek için muhasebe altyapısının oluşturulmasına yönelik hazırlıkları 30/6/2014
tarihine kadar tamamlar. Kamu işletmeleri ayrıca mali ve mali olmayan diğer konsolide verilerini sağlıklı ve aylık bazda üretecek bir bilgi işlem altyapısı kurmak zorundadırlar.
(2) Kamu işletmelerince mali işler ve muhasebe altyapılarının iyileştirilmesi kapsamında geliştirilen Kurumsal Kaynak Planlama projeleri tasarruf tedbirleri dışında değerlendirilir.
Kurumsal verilerin yayımlanması
MADDE 18 – (1) Şeffaflığın ve kamuya hesap verilebilirliğin artırılmasını teminen,
teşebbüsler 2013 yılı Faaliyet Raporlarını 31/5/2014 tarihine kadar kendi İnternet sitelerinde
yayımlar ve basılı bir örneğini TBMM KİT Komisyonu, ilgili Bakanlık, Müsteşarlık, Kalkınma
Bakanlığı ve Sayıştay Başkanlığı başta olmak üzere ilgili tüm kurum ve kuruluşlara gönderir.
Eğer bu tarihe kadar Sayıştay denetimi tamamlanmamışsa yayımlanan Raporda bu husus belirtilir. Söz konusu Faaliyet Raporları 28/8/2012 tarihli ve 28395 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Şirketlerin Yıllık Faaliyet Raporunun Asgari İçeriğinin Belirlenmesi Hakkında Yönetmelik hükümlerine uygun olarak hazırlanır.
(2) Teşebbüsler, faaliyette bulundukları sektörleri takip ederek sektör içindeki yerlerini
daha iyi analiz edebilmek ve etkin sektörel politikalar geliştirebilmek veya geliştirilmesine yardımcı olabilmek amacıyla, 2013 Yılı Sektör Raporunu hazırlar. Bu raporlar, 31/5/2014 tarihine
kadar kendi İnternet sitelerinde yayımlanır ve basılı bir örneği ilgili Bakanlık, Müsteşarlık ve
Kalkınma Bakanlığına gönderilir. Söz konusu sektör raporları asgari aşağıdaki konuları içerir:
a) Dünyada sektörün görünümü,
b) Türkiye’de sektörün görünümü,
c) Teşebbüsün sektör içindeki yeri,
ç) Teşebbüsün yerli ve uluslararası rakipleriyle veya benzer faaliyet gösteren kuruluşlarla karşılaştırması.
Yurt dışı bağlı ortaklıklar, iştirakler ve yatırımlar
MADDE 19 – (1) Yurt dışı bağlı ortaklığı ve iştiraki bulunan teşebbüsler, bu şirketlerin tabi
oldukları ülke mevzuatına (Türkiye’deki mevzuatla anılan ülke mevzuatı arasındaki farkları belirten bir notla birlikte ya da Uluslararası Finansal Raporlama Standartlarına göre) veya Türkiye’deki
mevzuata uygun hazırlanmış 2012 ve 2013 yıllarına ait;
a) Bilançolarını,
b) Gelir tablolarını,
c) Nakit Akış tablolarını,
ç) Özsermaye değişim tablolarını,
d) Kâr dağıtım tablolarını
31/5/2014 tarihine kadar Müsteşarlığa iletir.
BEŞİNCİ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler
Ar-Ge ve inovasyon faaliyetleri
MADDE 20 – (1) Teşebbüsler, geliştirdikleri veya geliştirecekleri Ar-Ge ve inovasyon
projelerine ilişkin bilgileri bir rapor halinde 31/7/2014 tarihine kadar Müsteşarlık, Kalkınma
Bakanlığı ve ilgisine göre ÖİB’ye sunarlar.
Yürürlük
MADDE 21 – (1) Bu Tebliğin 3 üncü ve 9 uncu maddesi yayımı tarihinde, diğer maddeleri 1/1/2014 tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 22 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Hazine Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakan
yürütür.
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Ekonomi Bakanlığından:
İTHALATTA HAKSIZ REKABETİN ÖNLENMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ
(TEBLİĞ NO: 2013/25)
Dayanak ve başvuru
MADDE 1 – (1) Bu Tebliğ; 14/6/1989 tarihli ve 3577 sayılı İthalatta Haksız Rekabetin
Önlenmesi Hakkında Kanun, 20/10/1999 tarihli ve 99/13482 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile
yürürlüğe konulan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Karar ve 30/10/1999 tarihli
ve 23861 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında
Yönetmelikten (Yönetmelik) oluşan ithalatta haksız rekabetin önlenmesi hakkında mevzuat
hükümleri çerçevesinde yapılan nihai gözden geçirme soruşturması başvurusu ile bu başvuruya
ilişkin olarak söz konusu mevzuat kapsamında yapılan değerlendirmenin sonuçlarını içermektedir.
(2) Yerli üretici Korteks Mensucat San. ve Tic. A.Ş. tarafından yapılan ve diğer yerli
üreticiler Polyester Tekstil Sanayi Araştırma ve Eğitim A.Ş. (Polyteks), SASA Polyester Sanayi
A.Ş. (SASA) ve Sentetik İplik Fabrikaları A.Ş. (SİFAŞ) tarafından da desteklenen başvuruda;
Çin Halk Cumhuriyeti (ÇHC), Endonezya ve Malezya menşeli "poliester tekstüre iplikler" ithalinde
halen uygulanmakta olan dampinge karşı önlemin sona ermesinin damping ve zararın devamına
veya yeniden meydana gelmesine yol açacağı gerekçesiyle bir nihai gözden geçirme soruşturması açılması istemiyle başvuruda bulunulmuştur.
Önleme tabi ürün
MADDE 2 – (1) Önleme tabi ürün 5402.33 gümrük tarife alt pozisyonunda (GTP) yer
alan poliesterden tekstüre ipliklerdir.
(2) Bahse konu GTP, yalnızca bilgi amaçlı verilmiş olup, bağlayıcı mahiyette değildir.
(3) Önleme tabi ürünün Türk Gümrük Tarife Cetvelinde yer alan tarife pozisyonunda
ve/veya eşya tanımında yapılacak değişiklikler bu Tebliğ hükümlerinin uygulanmasına halel
getirmez.
Başvurunun temsil niteliği
MADDE 3 – (1) Başvuru aşamasında sunulan delillerden, başvurunun Yönetmeliğin
20 nci maddesi çerçevesinde yerli üretim dalının temsil niteliğini haiz olduğu anlaşılmıştır.
Mevcut önlemler
MADDE 4 – (1) 31/12/2008 tarihli ve 27097 4 üncü Mükerrer sayılı Resmî Gazete’de
yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2008/41) ile
ÇHC, Endonezya, Malezya ve Tayland menşeli poliester tekstüre iplikler ithalinde dampinge
karşı kesin önlemler yürürlüğe konulmuştur.
(2) Bu kapsamda, ÇHC menşeli olanlar için 268 ABD Doları/Ton ile 351 ABD
Doları/Ton arasında değişen tutarlarda; Endonezya menşeli olanlar için 48 ABD Doları/Ton
ile 240 ABD Doları/Ton arasında değişen tutarlarda; Malezya için ise 276 ABD Doları/Ton tutarında, Tayland için ise 198 ABD Doları/Ton ile 300 ABD Doları/Ton arasında değişen tutarlarda dampinge karşı önlem uygulanmaktadır.
Gerekçe
MADDE 5 – (1) 31/1/2013 tarihli ve 28545 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta
Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2013/2) ile mevcut önlemlerin yürürlükte kalma sürelerinin sona ereceği ve bahse konu ürünün yerli üreticilerinin mevzuatta
öngörülen sürelerde yeterli delillerle desteklenmiş bir başvuru ile bir nihai gözden geçirme soruşturması açılması talebinde bulunabilecekleri ilan edilmiştir.
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(2) Bu çerçevede yapılan başvurunun incelenmesi neticesinde, ÇHC, Endonezya ve
Malezya menşeli önleme konu ürün için uygulanan dampinge karşı önlemlerin yürürlükten
kalkması halinde dampingin ve zararın devam etmesi veya yeniden meydana gelmesinin muhtemel olduğuna ilişkin olarak bir nihai gözden geçirme soruşturması açılması için yeterli delillerin bulunduğu anlaşılmıştır.
(3) Diğer taraftan, Tayland menşeli önleme konu ürün için bir başvuru alınmamıştır.
Karar ve işlemler
MADDE 6 – (1) Bir nihai gözden geçirme soruşturmasının açılabilmesi için yeterli bilgi,
belge ve delillerin bulunduğu anlaşıldığından, İthalatta Haksız Rekabeti Değerlendirme Kurulu
tarafından ÇHC, Endonezya ve Malezya menşeli söz konusu ürün için Yönetmeliğin 35 inci
maddesi çerçevesinde bir nihai gözden geçirme soruşturması açılmasına karar verilmiştir.
(2) Başvuruya konu ÇHC, Endonezya ve Malezya menşeli poliester tekstüre ipliklere
yönelik yürürlükte bulunan mevcut önlemler, Yönetmeliğin 35 inci maddesi gereğince, soruşturma sonuçlanıncaya kadar yürürlükte kalmaya devam edecektir.
(3) Soruşturma, Ekonomi Bakanlığı İthalat Genel Müdürlüğü (Genel Müdürlük) tarafından yürütülecektir.
Piyasa ekonomisinin uygulandığı üçüncü ülkenin seçimi
MADDE 7 – (1) Genel Müdürlük tarafından Yönetmeliğin 40 ıncı ve 41 inci maddelerinde öngörülen hükümler saklı kalmak üzere soruşturma kapsamında normal değer tespitine
karar verilmesi halinde; ÇHC’de soruşturmaya tabi üretici veya üreticilerin soruşturma konusu
ürünün üretiminde ve satışında Yönetmeliğin ek 1 inci maddesindeki ölçütler çerçevesinde piyasa ekonomisi koşullarının geçerli olduğunu bu Tebliğin 9 uncu maddesinde belirtilen süreler
içinde yeterli deliller ile ispat etmesi durumunda bu üretici veya üreticiler için normal değerin
tespitinde Yönetmeliğin 5 inci maddesi, aksi takdirde Yönetmeliğin 7 nci maddesi hükümleri
uygulanır. Yönetmeliğin 7 nci maddesi hükümlerinin tatbiki halinde adı geçen ülke için piyasa
ekonomisi uygulayan emsal ülke olarak Türkiye’nin seçilmesi öngörülmektedir.
Soru formları ve bilgilerin toplanması
MADDE 8 – (1) Soruşturma açılmasını müteakip, başvuruda belirtilen ve Bakanlıkça
tespit edilen soruşturmaya konu ürünün ithalatçılarına, soruşturma konusu ülkelerde yerleşik
bilinen üretici/ihracatçılarına ve soruşturmaya konu ülkelerin Ankara’daki büyükelçiliklerine
soruşturmanın açılışına ilişkin bildirimde bulunulacaktır.
(2) Bildirimde, soruşturma açılış Tebliğine, başvurunun gizli olmayan özetine ve soru
formlarına nasıl erişileceği hususunda bilgi verilecektir.
(3) Bakanlıkça tespit edilememesi nedeniyle bildirim gönderilemeyen veya kendilerine
bildirim ulaşmayan diğer ilgili tarafların soru formuna Ekonomi Bakanlığına ait “Ticaret Politikası Savunma Araçları” internet sayfasındaki (www.tpsa.gov.tr) ilgili bölümden erişmeleri
mümkün bulunmaktadır.
(4) İlgili taraflar, soru formunda istenilen bilgiler haricinde, soruşturmayla ilgili olduğu
düşünülen diğer bilgi, belge ve görüşlerini, destekleyici deliller ile birlikte Genel Müdürlüğe
yazılı olarak 9 uncu maddenin ikinci fıkrasında belirtilen süre içerisinde sunabilirler.
(5) Soruşturmanın sonucundan etkilenebileceklerini iddia eden, ancak 8 inci maddenin
birinci ve üçüncü fıkraları kapsamına girmeyen diğer ilgili taraflar (ürünü girdi olarak kullanan
işletmeler, bunların meslek kuruluşları, tüketici dernekleri, üretim dalındaki işçi veya işveren
sendikaları gibi) görüşlerini Genel Müdürlüğe yazılı olarak 9 uncu maddenin üçüncü fıkrasında
belirtilen süre içerisinde sunabilirler.
(6) İlgili taraflarca soru formuna verilen cevaplar, soruşturmayla ilgili sunulan diğer
bilgi, belge ve görüşler ile destekleyici deliller aksi belirtilmedikçe yazılı olarak sunulur. Yazılı
sunumlarda ilgili tarafların isim ve unvanı, adres bilgileri, elektronik posta adresi, telefon ve
faks numaraları belirtilir.
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(7) Soruşturma süresince Yönetmeliğin 22 nci maddesinin ikinci ve üçüncü fıkraları
çerçevesinde gizlilik kaydıyla verilen her tür bilgi, belge ve görüşün gizli olmayan bir özeti
sunulur. Gizli olmayan özet, esas bilginin makul ölçüde anlaşılmasına olanak sağlayacak ayrıntıda olması gerekir. İlgili taraflar, istisnai hallerde bu bilgilerin özetlenemeyecek nitelikte
olduklarını belirtebilirler. Bu gibi istisnai durumlarda, bilgilerin özetlenemeyecek nitelikte olmasının nedenlerinin belirtilmesi gerekir.
Süreler
MADDE 9 – (1) 8 inci maddenin birinci fıkrasında belirtilen bildirimin gönderildiği
bütün ilgili taraflar için soru formunu cevaplandırma süresi, soruşturmanın açılışına ilişkin bildirimin gönderildiği tarihten itibaren posta süresi dâhil 37 gündür.
(2) 8 inci maddenin üçüncü fıkrasında belirtilen bildirimin gönderilmediği bütün ilgili
taraflar, soruşturma ile ilgili görüşlerini ve soru formuna ilişkin cevaplarını bu Tebliğin yayımı
tarihinden itibaren başlayacak 37 günlük süre içerisinde sunabilirler.
(3) Soruşturmanın sonucundan etkilenebileceklerini iddia eden, ancak 8 inci maddenin
beşinci fıkrası kapsamına giren diğer ilgili taraflar, soruşturma ile ilgili görüşlerini bu Tebliğin
yayımı tarihinden itibaren soruşturmanın akışını etkilemeyecek şekilde soruşturma süreci içerisinde sunabilirler.
İşbirliğine gelinmemesi
MADDE 10 – (1) Yönetmeliğin 26 ncı maddesi hükmü çerçevesinde, ilgili taraflardan
birinin verilen süreler dahilinde ve istenilen biçimde gerekli bilgi ve belgeleri sağlamaması ya
da bu bilgi ve belgelere erişimi reddetmesi, soruşturmayı engellediğinin anlaşılması veya yanlış
ya da yanıltıcı bilgi vermesi hallerinde söz konusu taraf işbirliğine gelmemiş sayılır. Bu gibi
hallerde soruşturma kapsamındaki geçici veya nihai belirlemeler, olumlu ya da olumsuz, mevcut verilere göre yapılabilir.
(2) İlgili tarafların işbirliğine gelmemesi veya kısmen işbirliğine gelmesi halinde bahse
konu taraf için soruşturmanın sonucu işbirliğine gelinmesine nazaran daha az avantajlı olabilir.
Diğer hükümler
MADDE 11 – (1) İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No:
2008/41) ile Tayland menşeli poliester tekstüre iplikler için yürürlükte bulunan dampinge karşı
önlemlere ilişkin bir NGGS başvurusu alınmadığından söz konusu önlemlerin süresi
31/12/2013 tarihinde sona erecektir.
Yetkili merci ve adresi
MADDE 12 – (1) Soruşturmayla ilgili bilgi ve belgeler ile görüşlerin aşağıda belirtilen
yetkili mercie iletilmesi gerekmektedir:
T.C. Ekonomi Bakanlığı
İthalat Genel Müdürlüğü
Damping ve Sübvansiyon Araştırma Dairesi
İnönü Bulvarı No: 36, Emek/ANKARA
Tel: +90-312-204 77 02
Faks: +90-312-212 87 65 veya 212 87 11
E-posta: ngs192@ekonomi.gov.tr
Soruşturmanın başlangıç tarihi
MADDE 13 – (1) Soruşturma, bu Tebliğin yayımı tarihinde başlamış kabul edilir.
Yürürlük
MADDE 14 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 15 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Ekonomi Bakanı yürütür.
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Ekonomi Bakanlığından:
İTHALATTA HAKSIZ REKABETİN ÖNLENMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ
(TEBLİĞ NO: 2013/27)
Yasal dayanak ve başvuru
MADDE 1 – (1) Bu Tebliğ, 14/6/1989 tarihli ve 3577 sayılı İthalatta Haksız Rekabetin
Önlenmesi Hakkında Kanun, 20/10/1999 tarihli ve 99/13482 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile
yürürlüğe konulan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Karar ve 30/10/1999 tarihli
ve 23861 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında
Yönetmelikten (Yönetmelik) oluşan ithalatta haksız rekabetin önlenmesi hakkında mevzuat
hükümleri çerçevesinde yapılan nihai gözden geçirme soruşturması başvurusu ile bu başvuruya
ilişkin olarak söz konusu mevzuat kapsamında yapılan değerlendirmenin sonuçlarını içermektedir.
(2) Yerli üreticiler Adel Kalemcilik Ticaret ve Sanayi A.Ş. ve Fatih Kalem San. ve Tic.
A.Ş. tarafından yapılan başvuruda; Çin Halk Cumhuriyeti (ÇHC) menşeli “kurşun kalemler
ve kurşun boya kalemleri”nin ithalinde halen uygulanmakta olan dampinge karşı önlemin sona
ermesinin damping ve zararın devamına veya yeniden tekrarına yol açacağı gerekçesiyle bir
nihai gözden geçirme soruşturması açılması istemiyle başvuruda bulunmuştur.
Önleme tabi ürün
MADDE 2 – (1) Önleme tabi ürün, 9609.10 gümrük tarife alt pozisyonunda (GTP) yer
alan 9609.10.10.00.00 gümrük tarife istatistik pozisyonlu (GTİP) “kurşunları grafitten olanlar”
ile 9609.10.90.00.00 GTİP’li “diğerleri” altında yer alan kurşun boyama kalemleridir.
(2) Bahse konu GTİP’ler yalnızca bilgi amaçlı verilmiş olup, bağlayıcı mahiyette değildir.
(3) Önleme tabi ürünün Türk Gümrük Tarife Cetveli’nde yer alan tarife pozisyonunda
ve/veya eşya tanımında yapılacak değişiklikler bu Tebliğ hükümlerinin uygulanmasına halel
getirmez.
Başvurunun temsil niteliği
MADDE 3 – (1) Başvuru aşamasında sunulan delillerden, başvurunun Yönetmeliğin
20 nci maddesi çerçevesinde yerli üretim dalının temsil niteliğini haiz olduğu anlaşılmıştır.
Mevcut önlem
MADDE 4 – (1) 14/1/2003 tarihli ve 24993 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2003/1) ile ÇHC menşeli
9609.10 GTP altında yer alan “kurşun kalemler ve kurşun boya kalemleri” için 3,16 ABD Doları/ (144 Adet) dampinge karşı kesin önlem yürürlüğe konulmuştur.
(2) Söz konusu önlemin yürürlük süresi, 18/12/2008 tarihli ve 27084 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (2008/35) ile beş
yıl uzatılmıştır.
(3) Öte yandan, 14/4/2007 tarihli ve 26493 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta
Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2007/5) ile İthalatta Haksız Rekabetin
Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2003/1) kapsamında ÇHC’ye karşı yürürlükte olan önlemi etkisiz kılmaya yönelik eylem ve işlemlerin tespiti neticesinde bu ülke menşeli şikayet
konusu ürün için uygulanan dampinge karşı kesin önlemin Tayland menşeli ve/veya çıkışlı
ürün için de uygulanmasına karar verilmiştir.
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Gerekçe
MADDE 5 – (1) 31/1/2013 tarihli ve 28545 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2013/2) ile mevcut önlemlerin
yürürlükte kalma sürelerinin sona ereceği ve bahse konu ürünün yerli üreticilerinin mevzuatta
öngörülen sürelerde yeterli delillerle desteklenmiş bir başvuru ile bir nihai gözden geçirme soruşturması açılması talebinde bulunabilecekleri ilan edilmiştir.
(2) Bu çerçevede yapılan başvurunun incelenmesi neticesinde, ÇHC menşeli önleme
konu ürünler için uygulanan dampinge karşı önlemin yürürlükten kalkması halinde dampingin
ve zararın devam etmesi veya yeniden meydana gelmesinin muhtemel olduğuna ilişkin olarak
bir nihai gözden geçirme soruşturması açılması için yeterli delillerin bulunduğu anlaşılmıştır.
Karar ve işlemler
MADDE 6 – (1) Bir nihai gözden geçirme soruşturmasının açılabilmesi için yeterli bilgi, belge ve delillerin bulunduğu anlaşıldığından, İthalatta Haksız Rekabeti Değerlendirme Kurulu tarafından ÇHC menşeli söz konusu ürün için Yönetmeliğin 35 inci maddesi çerçevesinde
bir nihai gözden geçirme soruşturması açılmasına karar verilmiştir.
(2) Başvuruya konu mevcut önlem, Yönetmeliğin 35 inci maddesi gereğince, soruşturma sonuçlanıncaya kadar yürürlükte kalmaya devam edecektir.
(3) Soruşturma, Ekonomi Bakanlığı İthalat Genel Müdürlüğü (Genel Müdürlük) tarafından yürütülecektir.
Piyasa ekonomisi değerlendirmesi
MADDE 7 – (1) Yönetmeliğin 40 ıncı ve 41 inci maddelerinde öngörülen hükümler
saklı kalmak üzere Genel Müdürlük tarafından soruşturma kapsamında normal değer tespitine
karar verilmesi halinde; ÇHC’de soruşturmaya tabi üretici veya üreticilerin soruşturma konusu
ürünün üretiminde ve satışında Yönetmeliğin ek 1 inci maddesindeki ölçütler çerçevesinde piyasa ekonomisi koşullarının geçerli olduğunu bu Tebliğin 8 inci maddesinde belirtilen süreler
içinde yeterli deliller ile ispat etmesi durumunda bu üretici veya üreticiler için normal değerin
tespitinde Yönetmeliğin 5 inci maddesi, aksi takdirde Yönetmeliğin 7 nci maddesi hükümleri
uygulanır. Yönetmeliğin 7 nci maddesi hükümlerinin tatbiki halinde adı geçen ülke için serbest
piyasa ekonomisi uygulayan emsal ülke olarak Türkiye’nin seçilmesi öngörülmektedir.
Soru formları ve bilgilerin toplanması
MADDE 8 – (1) Soruşturma açılmasını müteakip, başvuruda belirtilen ve Bakanlıkça
tespit edilen soruşturmaya konu ürünün bilinen ithalatçılarına, soruşturma konusu ülkede yerleşik bilinen üretici/ihracatçılarına ve soruşturmaya konu ülkenin Ankara’daki Büyükelçiliğine
soruşturmanın açılışına ilişkin bildirimde bulunulacaktır.
(2) Bildirimde, soruşturma açılış Tebliğine, başvurunun gizli olmayan özetine ve soru
formlarına nasıl erişileceği hususunda bilgi verilecektir.
(3) Bakanlıkça tespit edilememesi nedeniyle bildirim gönderilemeyen veya kendilerine
bildirim ulaşmayan diğer ilgili tarafların soru formuna Ekonomi Bakanlığına ait “Ticaret Politikası Savunma Araçları” internet sayfasındaki (www.tpsa.gov.tr) ilgili bölümden erişmeleri
mümkün bulunmaktadır.
(4) İlgili taraflar, soru formunda istenilen bilgiler haricinde, soruşturmayla ilgili olduğu
düşünülen diğer bilgi, belge ve görüşlerini, destekleyici deliller ile birlikte Genel Müdürlüğe
yazılı olarak 9 uncu maddenin ikinci fıkrasında belirtilen süre içerisinde sunabilirler.
(5) Soruşturmanın sonucundan etkilenebileceklerini iddia eden; ancak bu maddenin birinci
ve üçüncü fıkraları kapsamına girmeyen diğer ilgili taraflar (ürünü girdi olarak kullanan işletmeler,
bunların meslek kuruluşları, tüketici dernekleri, üretim dalındaki işçi veya işveren sendikaları
gibi) görüşlerini Genel Müdürlüğe yazılı olarak 9 uncu maddenin üçüncü fıkrasında belirtilen
süre içerisinde sunabilirler.
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(6) İlgili taraflarca soru formuna verilen cevaplar, soruşturmayla ilgili sunulan diğer
bilgi, belge ve görüşler ile destekleyici deliller aksi belirtilmedikçe yazılı olarak sunulur. Yazılı
sunumlarda ilgili tarafların isim ve unvanı, adres bilgileri, elektronik posta adresi, telefon ve
faks numaraları belirtilmelidir.
(7) Soruşturma süresince Yönetmeliğin 22 nci maddesinin ikinci fıkrası çerçevesinde
gizlilik kaydıyla verilen her tür bilgi, belge ve görüşün gizli olmayan bir özeti sunulmalıdır.
Gizli olmayan özet, esas bilginin makul ölçüde anlaşılmasına olanak sağlayacak ayrıntıda olmalıdır. İlgili taraflar, istisnai hallerde bu bilgilerin özetlenemeyecek nitelikte olduklarını belirtebilirler. Bu gibi istisnai durumlarda, bilgilerin özetlenemeyecek nitelikte olmasının nedenlerinin belirtilmesi gerekir.
Süreler
MADDE 9 – (1) 8 inci maddenin birinci fıkrasında belirtilen bildirimin gönderildiği
bütün ilgili taraflar için soru formunu cevaplandırma süresi, soruşturmanın açılışına ilişkin bildirimin gönderildiği tarihten itibaren posta süresi dâhil 37 gündür.
(2) 8 inci maddenin üçüncü fıkrasında belirtilen bildirimin gönderilmediği bütün ilgili
taraflar, soruşturma ile ilgili görüşlerini ve soru formuna ilişkin cevaplarını bu Tebliğin yayımı
tarihinden itibaren başlayacak 37 günlük süre içerisinde sunabilirler.
(3) Soruşturmanın sonucundan etkilenebileceklerini iddia eden ancak 8 inci maddenin
beşinci fıkrası kapsamına giren diğer ilgili taraflar, soruşturma ile ilgili görüşlerini bu Tebliğin
yayımı tarihinden itibaren soruşturmanın akışını etkilemeyecek şekilde soruşturma süreci içerisinde sunabilirler.
İşbirliğine gelinmemesi
MADDE 10 – (1) Yönetmeliğin 26 ncı maddesi hükmü çerçevesinde, ilgili taraflardan
birinin verilen süreler dâhilinde ve istenilen biçimde gerekli bilgi ve belgeleri sağlamaması ya da
bu bilgi ve belgelere erişimi reddetmesi veya soruşturmayı engellediğinin anlaşılması veya
yanlış ya da yanıltıcı bilgi vermesi hallerinde söz konusu taraf işbirliğine gelmemiş sayılır. Bu
gibi hallerde soruşturma kapsamındaki geçici veya nihai belirlemeler, olumlu ya da olumsuz,
mevcut verilere göre yapılabilir.
(2) İlgili tarafların işbirliğine gelmemesi veya kısmen işbirliğine gelmesi halinde bahse
konu taraf için soruşturmanın sonucu işbirliğine gelinmesine nazaran daha az avantajlı olabilir.
Yetkili merci ve adresi
MADDE 11 – (1) Soruşturmayla ilgili bilgi ve belgeler ile görüşlerin aşağıda belirtilen
yetkili mercie iletilmesi gerekmektedir.
T.C. Ekonomi Bakanlığı
İthalat Genel Müdürlüğü
Damping ve Sübvansiyon Araştırma Dairesi
İnönü Bulvarı No: 36, Emek/ANKARA
Tel: +90-312-204 77 22-26/ 212 87 52
Faks: +90-312-212 87 65 veya 212 87 11
E-posta: ngs154@ekonomi.gov.tr
Soruşturmanın başlangıç tarihi
MADDE 12 – (1) Soruşturma, bu Tebliğin yayımı tarihinde başlamış kabul edilir.
Yürürlük
MADDE 13 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 14 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Ekonomi Bakanı yürütür.
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Sermaye Piyasası Kurulundan:
YATIRIM KURULUŞLARININ KURULUŞ VE FAALİYET ESASLARI
HAKKINDA TEBLİĞ
III-39.1
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar
Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, yatırım hizmetleri ve faaliyetleri ile yan hizmetleri
sunacak yatırım kuruluşlarının kuruluşuna, kurucu, ortak ve personeline, faaliyete geçmesine,
yükümlülüklerine, merkez dışı örgütlerine, dışarıdan hizmet alımına, faaliyetlerine, faaliyetlerinin durdurulmasına ve teminatlarına ilişkin ilke ve esasları düzenlemektir.
Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ, yatırım hizmetleri ve faaliyetleri ile yan hizmetleri sunacak
yatırım kuruluşlarının kuruluşuna, faaliyete geçmesine, faaliyetlerine ve faaliyetlerinin durdurulmasına ilişkin ilke ve esasları düzenler.
Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Tebliğ, 6/12/2012 tarihli ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanununun 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 96, 97 ve 98 inci maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar ve kısaltmalar
MADDE 4 – (1) Bu Tebliğde geçen;
a) Aracı Kurum: Kanunun 37 nci maddesinin birinci fıkrasındaki yatırım hizmet ve faaliyetlerinden (a), (b), (c), (e) ve (f) bentlerinde yer alanları münhasıran yapmak üzere Kurul
tarafından yetkilendirilen yatırım kuruluşunu,
b) Banka: 19/10/2005 tarihli ve 5411 sayılı Bankacılık Kanununun 3 üncü maddesinde
tanımlanan mevduat ve katılım bankaları ile kalkınma ve yatırım bankalarını,
c) Birlik: Türkiye Sermaye Piyasaları Birliğini,
ç) Borsa: Anonim şirket şeklinde kurulan, sermaye piyasası araçları, kambiyo ve kıymetli madenler ile kıymetli taşların ve Kurulca uygun görülen diğer sözleşmelerin, belgelerin
ve kıymetlerin serbest rekabet şartları altında kolay ve güvenli bir şekilde alınıp satılabilmesini
sağlamak ve oluşan fiyatları tespit ve ilân etmek üzere kendisi veya piyasa işleticisi tarafından
işletilen ve/veya yönetilen, alım-satım emirlerini sonuçlandıracak şekilde bir araya getiren veya
bu emirlerin bir araya gelmesini kolaylaştıran, Kanuna uygun olarak yetkilendirilen ve düzenli
faaliyet gösteren sistemleri ve pazar yerlerini,
d) Dar yetkili aracı kurum: Kurulun yatırım hizmetleri ve faaliyetleri ile yan hizmetlere
ilişkin esaslar ile ilgili düzenlemeleri uyarınca emir iletimine aracılık ve/veya yatırım danışmanlığı faaliyetlerinden herhangi birini yürütecek olan aracı kurumu,
e) Geniş yetkili aracı kurum: Kurulun yatırım hizmetleri ve faaliyetleri ile yan hizmetlere ilişkin esaslar ile ilgili düzenlemeleri uyarınca portföy aracılığı faaliyeti, genel saklama
hizmeti ve/veya aracılık yüklenimi faaliyetinden herhangi birini yürütecek olan aracı kurumu,
f) İhraç: Sermaye piyasası araçlarının ihraççılar tarafından çıkarılıp, halka arz edilerek
veya halka arz edilmeksizin satışını,
g) Kanun: 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanununu,
ğ) Kısmi yetkili aracı kurum: Kurulun yatırım hizmetleri ve faaliyetleri ile yan hizmetlere ilişkin esaslar ile ilgili düzenlemeleri uyarınca işlem aracılığı, en iyi gayret aracılığı faaliyeti, sınırlı saklama hizmeti ve/veya portföy yöneticiliği faaliyetinden herhangi birini yürütecek
olan aracı kurumu,
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h) Kurul: Sermaye Piyasası Kurulunu,
ı) MKK: Kanunun 81 inci maddesinde tanımlanan Merkezi Kayıt Kuruluşu Anonim
Şirketini,
i) Önemli etkiye sahip ortak: Sermaye veya oy haklarının doğrudan veya dolaylı olarak
%10 veya daha fazlasını temsil eden paylar ile bu oranın altında olsa dahi yönetim kurullarına
üye belirleme imtiyazı veren paylara sahip ortağı,
j) Özsermaye: Kurulun aracı kurumların sermayeleri ve sermaye yeterliliği ile ilgili düzenlemeleri uyarınca hesaplanan özsermayeyi,
k) Sermaye piyasası araçları: Menkul kıymetler ve türev araçlar ile yatırım sözleşmeleri
de dahil olmak üzere Kurulca bu kapsamda olduğu belirlenen diğer sermaye piyasası araçlarını,
l) Sermaye piyasası faaliyetleri: Sermaye piyasası kurumlarının Kanun kapsamındaki
faaliyetleri, Kanun kapsamına giren yatırım hizmetleri ve faaliyetleri ile bunlara ek olarak sunulan yan hizmetleri,
m) SPL: Sermaye Piyasası Lisanslama Sicil ve Eğitim Kuruluşu Anonim Şirketini,
n) Takasbank: İstanbul Takas ve Saklama Bankası Anonim Şirketini,
o) TTK: 13/1/2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununu,
ö) Yan hizmetler: Kanunun 38 inci maddesinde sayılan hizmetleri,
p) Yatırım hizmetleri ve faaliyetleri: Kanunun 37 nci maddesinde sayılan hizmet ve
faaliyetleri,
r) Yatırım kuruluşu: Aracı kurumlar ile yatırım hizmeti ve faaliyetinde bulunmak üzere
kuruluş ve faaliyet esasları Kurulca belirlenen diğer sermaye piyasası kurumlarını ve bankaları,
s) YTM: Kanunun 83 üncü maddesinde tanımlanan Yatırımcı Tazmin Merkezini
ifade eder.
İKİNCİ BÖLÜM
Aracı Kurumların Kuruluş Şartları ve İzni
Aracı kurumların kuruluş şartları
MADDE 5 – (1) Aracı kurumların kuruluşuna Kurulca izin verilebilmesi için;
a) Anonim ortaklık şeklinde kurulmaları,
b) Paylarının tamamının nama yazılı olması,
c) Paylarının nakit karşılığı çıkarılması,
ç) Kuruluş sermayelerinin Kurulun sermaye yeterliliği ile ilgili düzenlemeleri uyarınca
geniş yetkili aracı kurumlar için aranan asgari özsermaye tutarının altında olmamak kaydıyla
Kurulca belirlenecek tutardan az olmaması,
d) Esas sözleşmelerinin Kanun ve ilgili düzenlemelerde yer alan hükümlere uygun olması,
e) Kurucularının Kanunda ve ilgili düzenlemelerde belirtilen şartları haiz olması,
f) Ortaklık yapısının şeffaf ve açık olması
gerekir.
(2) 63 üncü madde uyarınca kurulacak aracı kurumların özsermayesi, gerçekleştirmek
istedikleri hizmet ve faaliyetlere göre içinde yer alacakları aracı kurum grubu için Kurulun sermaye yeterliliği ile ilgili düzenlemeleri uyarınca aranan asgari özsermaye tutarından az olmamalıdır.
Kuruculara ilişkin şartlar
MADDE 6 – (1) Aracı kurumların kurucu ortaklarının;
a) Müflis olmaması, konkordato ilân etmiş olmaması ya da hakkında iflasın ertelenmesi
kararı verilmiş olmaması,
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b) Faaliyet izinlerinden biri Kurulca iptal edilmiş kuruluşlarda, bu müeyyideyi gerektiren olayda sorumluluğu bulunan kişilerden olmaması,
c) Kanunda yazılı suçlardan kesinleşmiş mahkûmiyetinin bulunmaması,
ç) 14/1/1982 tarihli ve 35 sayılı Ödeme Güçlüğü İçinde Bulunan Bankerlerin İşlemleri
Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ve eklerine göre kendileri veya ortağı olduğu kuruluşlar hakkında tasfiye kararı verilmemiş olması,
d) 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen
süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı beş yıl veya daha fazla süreyle hapis
cezasına ya da devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı
suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, bilişim sistemini engelleme,
bozma, verileri yok etme veya değiştirme, banka veya kredi kartlarının kötüye kullanılması,
suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, terörizmin finansmanı, kaçakçılık, vergi kaçakçılığı veya haksız mal edinme suçlarından mahkûm olmaması,
e) Gerekli malî güç ve işin gerektirdiği dürüstlük ve itibara sahip bulunması
şarttır.
(2) Birinci fıkranın (a) bendinde belirtilen şartlar, iflasın kaldırılmasına, kapatılmasına
veya konkordato teklifinin tasdikine ilişkin kararın, (b) bendinde yer alan şart ise buna ilişkin
kararın kesinleşme tarihinden itibaren 10 yıl geçmesi hâlinde, birinci fıkranın uygulamasında
dikkate alınmaz.
(3) Aracı kurumların tüzel kişi kurucu ortaklarının önemli etkiye sahip ortaklarının da
birinci fıkrada yer alan şartları taşıması zorunludur.
(4) Kuruluştan sonraki ortaklık yapısı değişikliklerinde aracı kurum ortağı olan gerçek
ve tüzel kişiler ile aracı kurumların önemli etkiye sahip tüzel kişi ortaklarının önemli etkiye
sahip ortakları için de bu maddede kurucu ortaklara ilişkin öngörülen şartlar aranır.
(5) Aracı kurum kuruluşu ya da pay oranının artması sonucunu veren ortaklık yapısı
değişikliği başvurularında ortakların ayrıca işlem yasaklı olmaması şartı aranır.
(6) Aracı kurumlar, ortaklarının bu maddede öngörülen durumlarında herhangi bir değişiklik olması halinde, keyfiyeti 3 iş günü içinde Kurula bildirir.
Ticaret unvanı ve işletme adı
MADDE 7 – (1) Aracı kurumların ticaret unvanlarında yatırım hizmetleri ve faaliyetlerini göstermesi amacıyla “menkul değerler” veya “menkul kıymetler” ibarelerinden birinin
yer alması şarttır. Geniş yetkili aracı kurumlar ise “yatırım menkul değerler” veya “yatırım
menkul kıymetler” ibarelerini kullanabilir.
(2) Aracı kurumların işletme adı veya marka kullanmak istemeleri halinde Kuruldan
izin almaları zorunludur. İşletme adı veya markanın aracı kurumun ticaret unvanı ile bağ kurulabilecek nitelikte olması gerekir.
(3) Aracı kurumların yazılı ve görsel basın-yayın organlarında yer alacak her türlü ilan
ve reklamlar ile tüm yazışmalarında işletme adları ile birlikte ticaret unvanlarını kullanmaları
şarttır.
(4) Aracı kurumların ticaret unvanları sadece yönetim çoğunluğunun değişmesine yol
açacak şekilde pay sahipliğinin değişmesi halinde pay sahipliğindeki değişmeyi göstermek
veya yasal zorunlulukları yerine getirmek amacıyla değiştirilebilir.
Aracı kurumların kuruluş işlemleri
MADDE 8 – (1) Kurucular, kuruluş şartlarına uygun olarak hazırlayacakları esas sözleşme ve 6 ncı maddede öngörülen koşulları taşıdıklarını gösteren belgeler ile Kurula başvurur.
Kuruluş başvurusunda Kurulca gerekli görülmesi halinde ek bilgi ve belge istenebilir.
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(2) Kurul, kuruluş, faaliyet izni ve ortaklık yapısı değişikliği başvurularında aracı kurumlardan ve tüzel kişi ortaklarından özel olarak bağımsız denetim ve derecelendirme yaptırmalarını talep edebilir.
(3) Aracı kurumların dönüşüm işlemleri ile esas sözleşme değişikliklerinde Kurulun
uygun görüşünün alınması zorunludur.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Yatırım Kuruluşlarının Faaliyet Şartları ve İzni
Faaliyete geçmek için aranan genel şartlar
MADDE 9 – (1) Aracı kurumların yatırım hizmetleri ve faaliyetleri ile yan hizmetler
ile ilgili düzenlemeleri uyarınca faaliyette bulunmak üzere Kuruldan izin alabilmeleri için aşağıdaki genel şartları sağlamaları gerekir:
a) Kuruluş şartlarının kaybedilmemiş olması.
b) Asgari kuruluş sermayesinin nakden ve tamamen ödenmiş olması.
c) Tercih edilen hizmetler ve faaliyetlere göre Kurulun sermaye yeterliliği düzenlemelerinde öngörülen yükümlülüklerin yerine getirilmesi.
ç) 10 uncu maddede sayılan şartları haiz bir organizasyon yapısının oluşturulmuş olması.
d) Çalışacak personele ilişkin olarak 13 üncü maddedeki şartların sağlanması
e) Genel müdür ve yardımcılarına ilişkin olarak 14 üncü maddedeki şartların sağlanması.
f) Faaliyetlerin sağlıklı şekilde yürütülmesini teminen gerekli bilgi işlem altyapısının
oluşturulmuş olması.
g) Aracı kurum nezdinde bulunan varlıklara ilişkin sigorta dahil olmak üzere gerekli
güvenlik önlemlerinin alınmış olması.
ğ) Varsa mevzuatta öngörülen teminatların tesis edilmiş olması.
(2) Bankaların mevzuat uyarınca izin verilen yatırım hizmetleri ve faaliyetlerinde bulunabilmeleri için birinci fıkranın (ç), (d) ve (g) bentlerinde sayılan genel şartları sağlamaları
gerekir.
(3) Yatırım kuruluşlarının faaliyet izni başvurularında Kurul gerekli görmesi halinde
ilave şartlar arayabilir.
Organizasyon yapısı
MADDE 10 – (1) Aracı kurumlara faaliyet izni verilebilmesi için organizasyon yapılarının aşağıdaki şartları taşıması gerekir:
a) Tercih edilen yatırım hizmet ve faaliyet konularına uygun hizmet birimlerinin kurulmuş, yeterli mekân ve teknik donanımın sağlanmış ve mevzuatta öngörülen asgari şartları
taşıyan birim yöneticisi ile yeterli sayıda personelin istihdam edilmiş olması.
b) Belge, kayıt ve muhasebe işlemlerini yürütecek sorumlu birimin oluşturulmuş olması
ve yeterli sayıda personelin istihdam edilmiş olması.
c) Tercih edilen hizmet ve faaliyet konularına uygun ve Kurulun aracı kurumların iç
denetim sistemi ile ilgili düzenlemeleri çerçevesinde sağlıklı bir yönetim yapısının oluşturulmuş
ve personelin görev tanımları ile yetki ve sorumluluklarının belirlenmiş olması.
ç) Organizasyon yapılarının Kurulun aracı kurumların iç denetim sistemi ile ilgili düzenlemelerine uygun iç kontrol, teftiş ve risk yönetim sistemlerinden oluşan iç denetim sistemini içerecek şekilde oluşturulmuş olması.
d) Organizasyon yapılarının çıkar çatışmalarına ilişkin 11 inci ve 12 nci maddelerdeki
esaslara uygun şekilde oluşturulmuş olması.
(2) Bankalara faaliyet izni verilebilmesi için birinci fıkranın (a), (b), (c) ve (d) bentlerinde yer alan şartlar aranır.
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(3) Aracı kurumlar, müşterilerine ihtisas personeli tarafından doğrudan hizmet verilen
birimler dışındaki birimlerini, işletme bütünlüğünü veya iş akışını bozmayacak şekilde ve Birliğe bilgi vermek kaydıyla ek hizmet binasına taşıyabilir. Ancak bu birimler hiçbir şekilde merkez dışı örgüt gibi faaliyet gösteremez. Aracı kurumlar bu konuda her türlü tedbiri almakla yükümlüdür.
Çıkar çatışmasının önlenmesi veya açıklanması
MADDE 11 – (1) Yatırım kuruluşunun yatırım hizmet ve faaliyetleri ile yan hizmetleri
sunarken müşterilerinin çıkarını ve piyasanın bütünlüğünü gözeterek adil ve dürüst davranması
gerekir.
(2) Yatırım kuruluşunun bu amaç doğrultusunda müşterileri ile olan ilişkilerinde kendisi,
ortakları, çalışanları, yöneticileri ve bunlarla doğrudan ya da dolaylı olarak ilişkili bulunan kişiler ile müşterileri arasında veya bir müşterisi ile başka bir müşterisi arasında çıkabilecek çıkar
çatışmalarını önleyecek bir organizasyon yapısı oluşturması ve gerekli idari tedbirleri alması
esastır.
(3) Ancak piyasanın işleyişinden kaynaklanan makul nedenlerden dolayı çıkar çatışmasının önlenememesi durumunda, yatırım kuruluşunun kendisi ile müşterileri arasında ortaya
çıkabilecek çıkar çatışmalarının içeriği ve nedenleri hakkında ilgili faaliyet veya hizmeti sunmadan önce müşteriyi bilgilendirmesi gerekir. Bu bildirimin yapıldığına dair ispat yükü yatırım
kuruluşuna aittir.
(4) Yatırım kuruluşunun bu maddedeki esaslara uygun hareket edilmesini sağlamak
üzere yazılı bir çıkar çatışması politikası oluşturması gerekir. Bu politikanın yürürlüğe girmesi
için yönetim kurulu kararına bağlanması şarttır.
(5) Çıkar çatışmasına ilişkin olarak bu Tebliğ ile öngörülen esaslar, mevzuata aykırı iş
ve işlemlerin yapılması sonucunu doğuracak şekilde kullanılamaz.
Çıkar çatışması politikası
MADDE 12 – (1) Yatırım kuruluşu çıkar çatışması politikasını oluştururken büyüklüğünü, organizasyon yapısını ve sunduğu yatırım hizmet ve faaliyetleri ile yan hizmetleri dikkate
alır. Yatırım kuruluşunun bir şirketler topluluğunun üyesi olması durumunda çıkar çatışması
politikası, şirketler topluluğunun organizasyon yapısı ve diğer üyelerinin faaliyetleri de dikkate
alınarak oluşturulur.
(2) Çıkar çatışması politikasının yatırım kuruluşunun yetkili olduğu her bir yatırım hizmet ve faaliyeti ile yan hizmet için müşterinin çıkarlarına aykırı olabilecek olası durumları, bu
durumların önlenmesi için alınabilecek tedbirleri ve çıkar çatışmalarının önlenememesi durumunda izlenecek prosedürleri içermesi gerekir.
(3) Yatırım kuruluşu çıkar çatışması politikasını oluştururken müşterinin çıkarlarına aykırı olabilecek olası durumları tespit etmek için, kendisi, ortakları, çalışanları, yöneticileri ve
bunlarla doğrudan ya da dolaylı olarak ilişkili bulunan kişilerin;
a) Müşteri aleyhine mali kazanç elde edecekleri veya mali kayıptan kurtulacakları,
b) Müşterinin bir çıkarı olmadığı halde müşteriye sunulan hizmet ve faaliyetten çıkar
elde edecekleri,
c) Bir müşteri ya da müşteri grubunun diğer bir müşteri veya müşteri grubuna tercih
edilmesi sonucunda çıkar elde edecekleri,
ç) Müşteriye sunulan hizmet ve faaliyet nedeniyle müşteri dışında kalan başka bir kişiden standart ücret ve komisyon dışında mali kazanç elde edecekleri
durumları asgari kıstas olarak dikkate alır.
(4) Olası çıkar çatışmalarının önlenmesi için kabul edilen tedbirler ile çıkar çatışmalarının önlenemediği durumlarda takip edilecek prosedürlerin asgari olarak aşağıdaki hususları
içermesi gerekir:
a) Yatırım kuruluşu içinde veya şirketler topluluğunun üyeleri arasında bilgi akışının
önlenmesi veya yönetilmesine dair tedbirler.
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b) Yatırım kuruluşunun çıkar çatışmasına konu olan birimleri ile bu birimlerde çalışanların gözetimine dair tedbirler.
c) Yatırım kuruluşunun çıkar çatışmasına konu olan birimlerinde çalışanların ücretlendirilmesine dair tedbirler.
ç) Yatırım kuruluşu çalışanlarının görev yerlerinin çıkar çatışmasına yol açmayacak şekilde belirlenmesine dair tedbirler.
(5) Üçüncü ve dördüncü fıkralarda yer alan hususların asgari olarak aşağıdaki durumlara
yönelik olarak tanımlanması gerekir:
a) Portföy aracılığı faaliyeti kapsamında sunulan hizmet ya da ürünün niteliği gereği
müşterinin zarar etmesinin yatırım kuruluşunun kar elde etmesiyle sonuçlanması.
b) Müşterilere portföy aracılığı faaliyeti kapsamında hizmet sunarken aynı zamanda
yatırım danışmanlığı ve portföy yöneticiliği hizmetlerinin verilmesi.
c) Halka arzına aracılık edilen sermaye piyasası araçları için aynı zamanda yatırım danışmanlığı ve portföy yöneticiliği hizmetlerinin verilmesi.
ç) Halka arza aracılık kapsamında elde edilen ihraççı bilgilerinin gizliliğinin sağlanması.
d) Saklama hizmeti kapsamında elde edilen müşteri bilgilerinin diğer hizmet birimlerine
karşı güvenliğinin sağlanması.
(6) Çıkar çatışması politikasında yer alan önlemlerin bir müşteri veya bir müşteri grubu
ile yatırım kuruluşunun arasındaki çıkar çatışmasının yönetilmesi konusunda yeterli olmadığını
ve/veya uygulanmadığını tespit etmesi durumunda Kurul, yatırım kuruluşu bazında veya genel
olarak ek önlemlerin uygulanmasını talep edebilir.
Personele ilişkin şartlar
MADDE 13 – (1) Aracı kurumda çalışan yönetici, ihtisas personeli, müfettiş, iç kontrol
elemanı ve risk yönetim elemanının 6 ncı maddede kurucu ortaklara ilişkin aranan şartları, gerekli mali güç şartı hariç olmak üzere taşıması ve işlem yasaklı olmaması gerekir.
(2) Aracı kurumda çalışan yönetici, ihtisas personeli, müfettiş, iç kontrol elemanı ve
risk yönetim elemanının Kurulun lisanslama ve sicil tutma ile ilgili düzenlemelerinde aranan
mesleki yeterliliklerini gösterir lisans belgesine sahip olması zorunludur.
(3) Yönetim kurulu üyeleri hariç olmak üzere yöneticiler, müfettiş, iç kontrol elemanı
ve risk yönetim elemanı ile araştırma uzmanı, yatırım danışmanı, kurumsal finansman uzmanı
ve portföy yöneticisi olarak çalışacakların, mevzuatta aksi belirtilmedikçe en az 4 yıllık lisans
eğitimi; müşteri temsilcisi, türev araçlar müşteri temsilcisi, borsa üye temsilcisi, takas ve operasyon sorumlusu ve türev araçlar muhasebe ve operasyon sorumlusu olarak çalışacakların ise
en az 2 yıllık ön lisans eğitimi veren okullardan mezun olmaları gerekir.
(4) Kurulca aracı kurum personeli için yürütecekleri faaliyetlere göre farklı eğitim ve
mesleki tecrübe şartları aranabilir.
(5) Bankalar için bu maddede yer alan şartlar tercih edilen faaliyet konularıyla ilgili
hizmet birimlerinde çalışan yönetici ve ihtisas personeli bakımından aranır.
Genel müdür ve yardımcıları
MADDE 14 – (1) Aracı kurum genel müdür ve genel müdür yardımcılarının mali piyasalar veya işletmecilik alanında en az 7 yıllık meslekî deneyime sahip olması ve işin gerektirdiği dürüstlük ve itibara sahip olması gerekir.
(2) Aracı kurum genel müdürünün münhasıran bu görev için istihdam edilmiş olması
zorunludur. Şu kadar ki genel müdür, aracı kurumun yönetim veya sermaye ilişkisinde bulunduğu kuruluşlar, bu kuruluşların doğrudan ya da dolaylı olarak yönetim veya sermaye kontrolüne sahip olduğu kuruluşlar ile borsalar ve teşkilatlanmış piyasalar, takas ve saklama kuruluşları ve Kurulca uygun görülecek diğer finansal kuruluşlarda, icrai nitelikte olmamak ve aracı
kurumdaki görevin ifasında zafiyete düşülmemesi kaydıyla, yönetim kurulu üyeliği gibi görevler alabilir.
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(3) Genel müdürlük görevine 6 aydan fazla vekalet edilemez.
(4) Genel müdürlüğe ve genel müdür yardımcılığına atanacak kişilerin, 13 üncü maddede aranan şartları taşıdıklarını gösteren belgelerle birlikte Kurula bildirilmesi şarttır. Bildirimden itibaren 7 iş günü içinde Kurulca olumsuz görüş bildirilmemesi durumunda ilgili kişilerin atamaları yapılabilir ve atamaya ilişkin olarak aracı kurum tarafından 10 iş günü içinde
Birliğe bildirim yapılır.
(5) Herhangi bir nedenle görevden ayrılan genel müdür ve yardımcılarının görevden
ayrılma nedenleri, ilgili aracı kurum ve görevden ayrılan personel tarafından 3 iş günü içinde
Kurula ve Birliğe bildirilir.
(6) Koordinatör, direktör ve benzeri unvanlarla istihdam edilseler dahi, yetki ve görevleri itibarıyla genel müdüre ve genel müdür yardımcısına denk konumda görev yapan personel
bu Tebliğin genel müdür ve yardımcıları ile personele ilişkin hükümlerine tâbidir.
Yönetim kurulu
MADDE 15 – (1) Aracı kurum yönetim kurulu asgari olarak üç üyeden oluşur. Yönetim
kurulu üyelerinin çoğunluğunun 4 yıllık lisans eğitimi veren okullardan mezun olmaları şarttır.
(2) Aracı kurumun tüzel kişi yönetim kurulu üyeleri için tüzel kişi adına belirlenen gerçek kişilerde 13 üncü maddede öngörülen şartlar aranır.
(3) Aracı kurumun yönetim kurulunda yönetim yetkisinin murahhas üyelere bırakılmak
istenmesi halinde, en az iki üyenin murahhas olarak tayini ve her birinin yetki ve sorumluluk
alanlarının, tereddüde yer bırakmayacak biçimde belirlenmesi zorunludur.
(4) Aracı kurum yönetim kurulu üyelerinin, yönetim kurulunun alacağı kararlarda taraf
olan kimselerle son iki yılda istihdam, sermaye veya ticari anlamda bir ilişki kurmuş olmaları
ya da eş dâhil üçüncü dereceye kadar kan ve sıhrî hısımlığının bulunması durumunda, bu hususları gerekçeleri ile birlikte yönetim kuruluna bildirmeleri ve toplantı tutanağına işlenmesini
sağlamaları gerekir.
(5) TTK’nın yönetim kurulu üyelerine ilişkin müzakereye katılma yasağına, şirketle işlem yapma, şirkete borçlanma yasağına ve rekabet yasağına ilişkin hükümleri saklıdır.
Mesleki sorumluluk sigortası
MADDE 16 – (1) Kurul gerekli gördüğü hallerde faaliyet izni verilmesi aşamasında
veya faaliyet süresince genel olarak veya yatırım kuruluşu bazında mesleki sorumluluk sigortası
yaptırılmasını isteyebilir.
Başvuru ve faaliyet izni
MADDE 17 – (1) Kuruluş için Kuruldan izin almasını takiben 6 ay içinde faaliyet izni
almak üzere başvurmayan aracı kurumun faaliyet izni alma hakkı düşer. Kurul gerekli görmesi
halinde bu süreyi toplam 1 yılı aşmamak üzere uzatabilir.
(2) Süresi içinde faaliyet izni almak üzere Kurula başvurmayan veya faaliyet izni başvurusu uygun görülmeyen aracı kurumlar bu hususların kendilerine bildirildiği tarihten itibaren
en geç 3 ay içinde sona erme kararı almak veya esas sözleşmelerindeki ticaret unvanına, amaç
ve faaliyet konularına ilişkin hükümleri, yatırım hizmet ve faaliyetlerini kapsamayacak şekilde
değiştirmek ve buna ilişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesini ilanı izleyen 10 iş günü içinde
Kurula göndermek zorundadır.
(3) Yatırım kuruluşlarının başvuru konusu faaliyete geçmek üzere Kuruldan izin alabilmeleri için, bu Tebliğde öngörülen genel şartlar ile Kurulun yatırım hizmetleri ve faaliyetleri
ile yan hizmetlere ilişkin esaslar ile ilgili düzenlemelerinde her bir yatırım hizmet ve faaliyeti
için öngörülen özel şartları yerine getirdiklerinin ve faaliyetlerini ilgili Kurul düzenlemelerine
uygun şekilde yürütebilecek nitelik ve yeterlilikte olduklarının Kurulca kabulü gerekir.
Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 260

17 Aralık 2013 – Sayı : 28854

RESMÎ GAZETE

Sayfa : 261

(4) Yatırım kuruluşları bu Tebliğde öngörülen genel ve özel şartları sağladıklarını tevsik
eden ve Kurulca istenebilecek diğer bilgi ve belgeleri ekleyecekleri bir dilekçe ile Kurula başvurur. Kurulca belirlenen standartları taşımayan başvurular değerlendirmeye alınmaksızın iade
edilir. Kurula sunulacak bilgi ve belgelerin yatırım kuruluşunu temsile yetkili olanların imzalarını taşıması ve faaliyet şartlarının yerine getirildiğini tevsik etmesi bakımından eksiksiz olması şarttır. Kurulca istenen ek bilgi ve belgelerin verilen süreler içinde tamamlanmaması halinde başvurular işlemden kaldırılır. Başvurular, gerekli belgelerin Kurula eksiksiz olarak sunulmasından itibaren azamî 6 ay içinde Kurul tarafından karara bağlanır ve keyfiyet ilgililere
bildirilir.
(5) Faaliyet izin başvuruları ayrı ayrı incelenerek Kurulca uygun görülmesi halinde yatırım kuruluşuna icra edebileceği yatırım hizmetleri ve faaliyetlerini gösteren tek bir yetki belgesi verilir. Yetki belgesinin alınmasından önce faaliyete başlanamaz.
(6) Yetki belgesinin verilmesinden önce 2/7/1964 tarihli ve 492 sayılı Harçlar Kanunu
uyarınca gerekli harcın yatırılması ve ödemeye ilişkin makbuzun Kurula ibrazı zorunludur.
Kurulca faaliyet iznine ilişkin bildirim yapılmasını müteakip en geç 1 ay içinde harcın ödendiğine ilişkin makbuzun Kurula iletilmemesi halinde faaliyet izni iptal edilir.
(7) Yatırım hizmetleri ve faaliyetlerinde bulunmak üzere Kuruldan izin almayanlar ile
aldıkları izinler iptal olanlar, bu hizmet ve faaliyetlerde bulunamayacakları gibi esas sözleşmelerinde, ticaret unvanlarında veya ilân ve reklamlarında bu hizmetler ve faaliyetlerde bulundukları intibaını uyandıracak hiçbir kelime veya ibare kullanamaz. Faaliyetleri geçici olarak
durdurulanlar da esas sözleşme ve ticaret unvanları hariç bu esaslara tabidir.
(8) Faaliyete geçtikten sonraki diğer faaliyet izni başvurularında da bu madde hükümleri
uygulanır.
(9) Yatırım kuruluşlarının faaliyet izni aldıktan sonra faaliyetleri süresince de genel ve
özel faaliyet şartlarını sağlamaları zorunludur. Yatırım kuruluşları bu şartları kaybetmeleri halinde durumu Kurula 3 iş günü içinde bildirir.
(10) Faaliyetleri geçici olarak durdurulan yatırım kuruluşları, bu müeyyideyi gerektiren
aykırılıkların giderildiğinin Kurulca tespiti halinde, icra edecekleri faaliyetlere ilişkin genel ve
özel şartlar dikkate alınarak Kurulca uygun görülmesi durumunda yeniden faaliyetlerine başlayabilir.
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Yatırım Kuruluşu Personeli ve Personele İlişkin İlkeler
Yatırım kuruluşlarının personeli
MADDE 18 – (1) Aracı kurum personeli; yöneticiler, ihtisas personeli, müfettişler, iç
kontrol elemanları ve risk yönetim elemanlarından oluşur.
(2) Yöneticiler, yönetim kurulu üyeleri, genel müdür ve genel müdür yardımcıları ile
ihtisas personelinin görev aldığı birimlerin, bağlı bulunduğu tüm kademelerdeki yöneticiler,
bu birimlerde yönetici ile ihtisas personeli arasındaki kademelerde görev yapan personel (müdür yardımcısı, yönetmen vb.), şube müdürü ve irtibat bürosu sorumlusundan oluşur. Banka
şubelerinde çalışan ihtisas personelinin yöneticisi, söz konusu personelin sunulan yatırım hizmet ve faaliyetleriyle ilgili işlevsel olarak bağlı bulunduğu birimin yöneticisidir.
(3) İhtisas personeli, yöneticilere bağlı olarak çalışan personeldir. İhtisas personeli,
müşteri temsilcisi, türev araçlar müşteri temsilcisi, borsa üye temsilcisi, araştırma uzmanı, yatırım danışmanı, kurumsal finansman uzmanı ve portföy yöneticisi, takas ve operasyon sorumlusu ile türev araçlar muhasebe ve operasyon sorumlusundan oluşur.
(4) Müşteri temsilcisi, merkez dışı örgütler, seans salonları ve çağrı merkezleri de dahil
olmak üzere yatırım kuruluşlarında, müşteri emirlerini alan, emirleri ilgili piyasa veya kuruluşlara ileten, müşterilere genel yatırım tavsiyesi veya finansal bilgi sunan, emir alma sürecinde
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müşteri risklerini ve teminat durumlarını takip eden, müşterileri hesapları hakkında bilgilendiren, müşterilerin nakit alacaklarını değerlendiren, yatırım hizmet ve faaliyetleriyle ilgili pazarlama faaliyetlerini yürüten ve benzeri işlemleri kısmen veya tamamen yerine getiren personeldir. Bu faaliyetlerin türev araçlara ilişkin olarak yürütülmesi durumunda bu faaliyetleri kısmen veya tamamen yerine getiren personel "türev araçlar müşteri temsilcisi" olarak addolunur.
(5) Çağrı merkezlerinde ve banka şubelerinde yatırım fonu katılma payları ile borsalarda
ve teşkilatlanmış diğer piyasalarda işlem gören Hazine Müsteşarlığı tarafından ihraç edilmiş
kamu borçlanma araçlarına ilişkin müşteri emirlerini alarak sisteme aktarmakla ve genel olarak
müşteri hesabıyla ile ilgili bilgilendirme yapmakla sınırlı olarak görev yapan personel müşteri
temsilcisi addolunmaz.
(6) Araştırma uzmanı, ekonomik ve mali araştırmaların yapılması, iç ve dış piyasalardaki gelişmelerin izlenerek olası etkilerinin değerlendirilmesi, yatırımlara doğru yön verilebilmesine yardımcı olacak bilgilerin hazırlanması, temel ve teknik analiz gibi yöntemlerin kullanılması ve yorumlanması gibi faaliyetleri yürüten personeldir. Kalkınma ve yatırım bankalarının sermaye piyasası faaliyetleri ile ilgili ihtisas birimlerinde çalışan veya söz konusu ihtisas
birimlerine bu fıkrada tanımlanan hizmetleri sunan personeli, bu Tebliğ kapsamında araştırma
uzmanı olarak kabul edilir.
(7) Yatırım danışmanı, yetkili kuruluşlarda müşterilere sermaye piyasası araçları ile
bunları ihraç eden ortaklık ve kuruluşlar hakkında ve benzeri konularda yönlendirici nitelikte
yorum ve yatırım tavsiyelerinde bulunulmasından ve Kurulun yatırım danışmanlığı faaliyetine
ilişkin düzenlemelerinde belirtilen faaliyetlerin kısmen veya tamamen yürütülmesinden sorumlu olan personeldir.
(8) Kurumsal finansman uzmanı, yetkili kuruluşlarda sermaye piyasası araçlarının halka
arz edilmesi ile ilgili olarak fiyat tespit raporu hazırlanmasından, ihraççı ve/veya halka arz
edenler ile birlikte izahname, ihraç belgesi veya tasarruf sahiplerine satış duyurusu ile varsa
satışa ilişkin olarak Kurul onayına sunulan diğer belgelerin hazırlanmasından, ihraç fiyatı, miktarı ile halka arz süreci gibi hususların belirlenmesine yönelik çalışmalar yapılmasından kısmen
veya tamamen sorumlu olan personeldir.
(9) Portföy yöneticisi, yetkili kuruluşlarda vekil sıfatıyla, müşterilerin mali durumuna,
risk-getiri tercihlerine ve yatırım süresine uygun portföylerin oluşturulması ve yönetilmesi ile
Kurulun bireysel portföy yöneticiliği faaliyetine ilişkin düzenlemelerinde belirtilen faaliyetlerin
yürütülmesinden kısmen veya tamamen sorumlu olan personeldir.
(10) Takas ve operasyon sorumlusu, yatırım kuruluşlarında emirlerin gerçekleşmesini
takiben sermaye piyasası araçlarına ilişkin netleştirme, takas ve saklama işlemlerinin yürütülmesi ve işlemlerin müşteri hesaplarına yansıtılması, günlük bakiye kontrollerinin yapılması,
müşteri kimlik bilgilerinin takibi, virmanların gerçekleştirilmesi, müşteri adına teminatların
izlenmesi, sermaye artırımları ve kar payı dağıtımlarının takip edilerek müşteriler adına kullanımının sağlanması ve benzeri işlemleri kısmen veya tamamen yerine getiren personeldir. Anılan faaliyetlerin türev araçlara ilişkin olarak yürütülmesi durumunda, bu faaliyetleri kısmen
veya tamamen yerine getiren personel "türev araçlar muhasebe ve operasyon sorumlusu" olarak
addolunur.
(11) Müfettiş, iç kontrol elemanı ve risk yönetim elemanı, Kurulun ilgili düzenlemeleri
uyarınca aracı kurumların iç denetim sistemi kapsamında kendileri için öngörülen görevleri
yerine getirmek üzere istihdam edilen personeldir.
(12) Başka unvanlarla istihdam edilseler dahi, unvanlara bağlanan görev ve yetkileri
kullanan personel bu Tebliğin personele ilişkin hükümlerine tâbidir. Şu kadar ki, ihtisas personeli olarak istihdam edilenlerin bu maddede sayılan unvanları kullanmaları zorunludur.
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Personel ile ilgili ilkeler
MADDE 19 – (1) Yatırım hizmet ve faaliyetleri ile yan hizmetlerin icrası sırasında
aracı kurumda çalışan yönetici, ihtisas personeli, müfettiş, iç kontrol elemanı ve risk yönetim
elemanlarının 20, 21, 22 ve 23 üncü maddelerde yer alan ilkelere uyması zorunludur.
(2) Bankalar da Kanun kapsamındaki hizmet ve faaliyetleriyle sınırlı olarak birinci fıkra
hükmüne tabidir.
Mesleki yeterlilik ilkesi
MADDE 20 – (1) Aracı kurumlar, personelinde mesleki yeterliliği aramak ve sağlamak
zorundadır. Mesleki yeterlilik, ön lisans veya lisans düzeyinde ve sonrasındaki eğitim ile mesleki deneyimlerin aracı kurumdaki ilgili görevi yapabilecek düzeyde olmasını ifade eder.
(2) Aracı kurumlar, faaliyetleri süresince, nitelikli bir yatırım hizmet ve faaliyeti sunmak
ve müşterinin kendilerinden bu yükümlülüğü yerine getirmelerini beklediğinin farkında olmak
zorundadır. Bu amaçla istihdam ettikleri personelin mesleki eğitimini sağlamak veya eğitim
düzeyini artıracak imkanlar sunmakla yükümlüdür.
Mesleki özen ve titizlik ilkesi
MADDE 21 – (1) Aracı kurum personeli, çalışmalarında ve karar almada gerekli mesleki özen ve titizliği göstermek zorundadır. Özen ve titizlik, dikkatli ve basiretli bir personelin
aynı koşullar altında ayrıntılara vereceği önemi, göstereceği dikkat ve gayreti ifade eder.
(2) Gerekli özen ve titizliğin asgari düzeyi, müşteriyle imzalanmış olan çerçeve sözleşmeye, bu Tebliğe ve Kurulun yatırım hizmetleri ve faaliyetleri ile yan hizmetlere ilişkin
esaslar ile ilgili düzenlemelerinde yer alan hizmet ve faaliyet ilke ve esaslarına, Birliğin düzenlemeleri ile aracı kurumun iç düzenlemeleri ile belirlediği standartlara tamamen uyulmasıdır.
Dürüstlük ilkesi
MADDE 22 – (1) Aracı kurumlar ve personeli, faaliyetlerinin yürütülmesi sırasında,
mesleki faaliyetin dürüst ve tarafsız yürütülmesini sağlayacak bir anlayış ve davranışlar bütünü
içinde hareket etmek zorundadır.
(2) Aracı kurum personelinin çalışmaları sırasında ortaya çıkabilecek çıkar çatışmalarından uzak kalması, dürüstlük ve tarafsızlıklarını etkileyebilecek hiç bir müdahaleye imkân
vermemesi gerekir.
Sır saklama ilkesi
MADDE 23 – (1) Aracı kurumlar, aracı kurum personeli ve aracı kuruma dışarıdan
hizmet verenler, işleri dolayısıyla yatırım hizmet ve faaliyetleri kapsamında aracı kurum ve
müşterileri hakkında öğrendikleri sırları açıklayamaz, bu sırları kendilerinin veya üçüncü kişilerin menfaatine kullanamaz.
(2) Kamuyu aydınlatma amacıyla mevzuat gereği yapılan ilan ve duyurular, mevzuat
kapsamında yetkili kurumlardan veya şahıslardan alınan resmi belgelere dayalı olmak kaydıyla,
idari her türlü inceleme ve soruşturma halleri ile suç oluşturan durumlara ilişkin bilgilerin yetkililere verilmesi sır kapsamında değildir.
BEŞİNCİ BÖLÜM
Yatırım Kuruluşlarının Faaliyet İlke ve Esasları
Faaliyetler süresince uyulması gereken genel ilke ve esaslar
MADDE 24 – (1) Yatırım kuruluşları hizmet ve faaliyetlerinin yürütülmesi sırasında
aşağıdaki ilke ve esaslara uymak zorundadır. Bu kuruluşların;
a) Faaliyetlerini müşteriyle imzalanan çerçeve sözleşmede belirtilen esaslar, müşteri
emrini en iyi şekilde gerçekleştirme yükümlülüğü ile özen ve sadakat borcu çerçevesinde yürütmeleri,
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b) Faaliyetlerinin yürütülmesi sırasında basiretli bir tacir gibi davranmaları, işin gerektirdiği mesleki dikkat ve özeni göstermeleri, bu kapsamda gerekli önlemleri almaları,
c) Faaliyetlerini sürdürmeleri için sahip oldukları kaynakları etkin bir biçimde kullanmaları,
ç) Müşterileriyle olan ilişkilerinde kaydi sistem ve yatırımcıyı korumaya ilişkin diğer
düzenlemeler ile müşteriyi ilgilendiren tüm konularda yeterli bilgilendirme ve şeffaflığı sağlamaları
gerekir.
(2) Yatırım kuruluşları Birliğe üye olmak ve YTM’ye katılmak zorundadır.
Müşteriye risklerin bildirilmesi yükümlülüğü
MADDE 25 – (1) Yatırım kuruluşları, yatırım hizmet ve faaliyetleri kapsamında çerçeve sözleşme imzalamadan önce 31 inci maddede tanımlanan genel müşterilerine sermaye
piyasası araçları ile yatırım hizmet ve faaliyetlerine ilişkin genel riskleri açıklamak ve bu amaçla asgari içeriği Kurulca belirlenmiş EK/1’de yer alan "Yatırım Hizmet ve Faaliyetleri Genel
Risk Bildirim Formu"nun bir örneğini vermek ve bu formun okunup anlaşıldığına dair yazılı
bir beyan almak ve bir örneğini müşteriye vermek zorundadır.
(2) Yatırım kuruluşları alım satıma aracılık faaliyeti kapsamında genel müşterilerine
hizmet sunmadan önce birinci fıkra uyarınca yapılan genel risk bildirimine ek olarak işleme
konu sermaye piyasası araçlarının risklerini müşteriye açıklamak ve açıklamaların müşteri tarafından okunup anlaşıldığına dair yazılı bir beyan almak zorundadır. Söz konusu açıklamaların
bir örneğinin müşteriye verilmesi zorunludur.
(3) İkinci fıkra kapsamında yapılacak açıklamaların asgari olarak,
a) İşlemlere ilişkin her türlü komisyon, ücret ve vergi tutar veya oranları,
b) İlgili sermaye piyasası aracının ikincil piyasasının olup olmadığı,
c) İşleme konu sermaye piyasası aracının karşı taraf riski, likidite riski ve piyasa riskini
içerecek şekilde risk profili,
ç) Tezgahüstü türev ürünlerin genel olarak nasıl yapılandırıldığı ve fiyatlandırıldığı,
d) Varsa piyasa yapıcısı ve ihraççı,
e) Sermaye piyasası araçlarına ilişkin risk takibinin nasıl yapılacağı,
f) Yurt dışı piyasalarda gerçekleştirilen işlemler için ayrıca,
1) Paranın yurt dışına nasıl transfer edildiği,
2) İşlem yapılan borsa ve platformlar,
3) Sermaye piyasası aracının veya müşteri varlığının nerede saklandığı,
4) İşlem tezgahüstü piyasalarda yapılıyorsa karşı taraf hakkında bilgi,
5) İşlem yapılan piyasalarda yatırımcı tazmin sistemi olup olmadığı ve varsa tazminin
kapsamı
hakkında bilgileri içermesi zorunludur. Yukarıdaki hususların genel ve muğlak ifadeler
ya da düzenlemelere yapılan atıflar yerine mümkün olduğunca sayısal veya somut örnekler
kullanılarak açıklanması esastır.
(4) Asgari olarak kaldıraçlı işlemler için olmak üzere yatırım kuruluşunun müşteriye
karşı taraf olarak pozisyon aldığı ve sunulan hizmet ya da ürünün niteliği gereği müşterinin
zarar etmesinin yatırım kuruluşunun kar elde etmesiyle sonuçlandığı durumlarda söz konusu
çıkar çatışmasına risk bildirim formunda ayrıca yer verilir.
(5) Açıklanan durumlarda değişiklik olması halinde, değişikliğin yatırım kuruluşu tarafından öğrenilmesini takip eden 3 iş günü içerisinde, ilgili müşterilere değişiklik hakkında
bildirimde bulunulması ve müşterinin yazılı beyanının alınması zorunludur. Müşterinin yeni
bir sermaye piyasası aracında işlem yapacağı durumlarda ise işlem yapmaya başlamadan önce
ilgili risk bildiriminin yapılmış olması şarttır. Bu fıkra uyarınca müşteriye yapılacak bildirimler
elektronik ortamda da yapılabilir.
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(6) Bu madde kapsamında yapılan açıklamaların yalın ve anlaşılır bir biçimde yapılması
esastır. Bu açıklamaların ve gerekli güncellemelerin yapıldığına dair ispat yükü yatırım kuruluşuna aittir.
(7) 31 inci maddede tanımlanan profesyonel müşterilerin talep etmesi durumunda yatırım kuruluşunun ikinci ve üçüncü fıkralar kapsamındaki açıklamaları yapması zorunludur.
Çerçeve sözleşme imzalama yükümlülüğü
MADDE 26 – (1) Yatırım kuruluşları müşterileriyle işlem yapmaya başlamadan önce,
sunulacak faaliyet ve hizmete ilişkin yazılı bir sözleşme yapmak zorundadır. Bu sözleşmede
yer verilmesi gereken asgari hususlar Kurulca belirlenir. Bu sözleşme, yatırım kuruluşuyla
müşterisi arasındaki ilişkiyi genel olarak düzenleyen, başlangıçta bir kez akdedilen ve münferit
işlemlerin esasını oluşturan bir çerçeve anlaşmadır.
(2) Her bir sözleşme için belirlenen gerekli asgari unsurlara yer verilmesi şartıyla birden
fazla yatırım hizmet ve faaliyetine ilişkin olarak tek bir çerçeve sözleşme imzalanabilir.
(3) Sözleşmeler, müteselsil sıra numaralı ve en az bir nüsha olarak düzenlenir ve aslına
uygun olduğuna ilişkin onaylayanın imzasını ve yatırım kuruluşunun kaşesini ihtiva eden bir
suret müşteriye verilir. Sözleşmenin yatırım kuruluşunda kalan aslının üzerine müşteri tarafından bir suretinin alındığı ibaresi yazılır ve imzalanır.
(4) Sözleşmeye taraf olan müşterinin ya da müşterilerin, devir, birleşme, veraset, müşterek hesaplara yeni hak sahiplerinin dâhil olması ya da mevcutlardan bazılarının ayrılması
gibi nedenlerle değişmesi halinde sözleşmenin yenilenmesi zorunludur.
(5) Çerçeve sözleşmelerde sermaye piyasası mevzuatına aykırı hükümler ile müşterilerin haklarını ciddi şekilde zedeleyici ve yatırım kuruluşları lehine tek taraflı olağanüstü haklar
sağlayan ve emirlerin ispatının müşteriye yüklenmesine ilişkin hükümlere yer verilmez.
(6) Sözleşmelerde hüküm bulunmayan hallerde genel hükümler uygulanır.
Müşteri numarası ve müşteri hesapları
MADDE 27 – (1) Çerçeve sözleşme imzalanan her müşteriye ayrı bir müşteri numarası
tahsis edilir. İmzalanan sözleşme çerçevesinde müşteriye tahsis edilmiş olan numaraya bağlı
olarak birden fazla hesap açılabilir. Bir müşteriye verilmiş olan müşteri ve hesap numarası,
çerçeve sözleşmenin sona erme tarihi üzerinden 10 yıl geçmedikçe başka bir müşteriye verilemez.
(2) Sözleşme yapılan her müşteri için söz konusu müşteriden emir kabul etmeden veya
müşteri adına verilen emir gönderilmeden önce yetkili takas ve saklama kuruluşu ve/veya MKK
nezdinde bir müşteri saklama alt hesabı açılır ya da açtırılması sağlanır ve sicil numarası alınarak müşteri numarası ile eşleşmesi sağlanır. Daha önce alınmış sicil numarası varsa müşteri
numarası ile eşleşmesi sağlanır.
(3) Müşteri hesap numaraları, yetkili takas ve saklama kuruluşu ve/veya MKK nezdindeki müşteri saklama alt hesabı için de aynen kullanılır.
(4) Yatırım kuruluşları, yetkili takas ve saklama kuruluşu ve/veya MKK’da sicil almamış veya sicil ile eşleşmemiş hesaplardan emir kabul edemez. Kurul, sermaye piyasası araçları
türleri itibariyle bu hükme istisna getirebilir.
(5) Gerçek kişi müşterilerin isimlerinde, tüzel kişi müşterilerin unvanlarında meydana
gelen değişiklikler, öğrenilmesini müteakip derhal yetkili takas ve saklama kuruluşlarına ve/veya MKK’ya bildirilir.
Yatırım kuruluşlarının internet siteleri
MADDE 28 – (1) Yatırım kuruluşları yetkili oldukları yatırım hizmet ve faaliyetleri ile
şirketi tanıtıcı bilgileri içeren bir internet sitesi açmak veya mevcut sitelerini bu kapsamda geliştirmek, bu sitede yetkili oldukları her bir yatırım hizmeti veya faaliyeti için ayrı birer bölüm
oluşturmak zorundadır.
Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 265

Sayfa : 266

RESMÎ GAZETE

17 Aralık 2013 – Sayı : 28854

(2) İnternet sitesinde asgari olarak;
a) Hangi tür hizmetleri sunmaya yetkili olduklarına,
b) Varsa lehine faaliyet gösterilen kuruluşu tanıtıcı bilgilere,
c) Yapılan işlemlerin asgari unsur ve risklerine,
ç) Alınan kişisel verilerin saklama ve kullanım koşullarına,
d) Emir iletimi, işlemlerin gerçekleştirilmesi ve takas veya tasfiyesinin nasıl yapılacağına,
e) Emir gerçekleştirme politikalarına,
f) Herhangi bir müşterinin ihtiyacı ve talebi doğrultusunda müşteri ile bire bir oluşturdukları türev araçlar hariç olmak üzere borsada işlem görmeyen sermaye piyasası araçları için
verilen anlık alım satım fiyat tekliflerine,
g) Elektronik ortamda müşteriler tarafından yapılabilecek işlemler ile müşteriye elektronik ortamda yapılacak bildirimlere ilişkin esaslara,
ğ) Sermaye piyasası araçları, borsa ve piyasa bilgilerine,
h) Profesyonel müşterilerin yararlanamayacakları mevzuat hükümlerine,
ı) Olası risklere karşı hazırlanan “beklenmedik durum planları”na uygun olarak müşterilerin acil ve beklenmedik durumlarda kullanabilecekleri iletişim bilgileri ile müşterilerin
risklerini azaltacak asgari tedbirlere,
i) “Sayfada verilen bilgilerin genel nitelikte olduğuna ve müşterilerin alım satım kararlarını destekleyebilecek yeterli bilginin sayfada olmayabileceğine” ilişkin bir açıklamaya,
j) Kullanılan bilgisayar ağı ve şifreleme sisteminin olası risklerine ve güvenliğine,
k) Kullanılan işlem platformunun ve bilgisayar ağının özelliklerine, varsa riskleri ve
güvenlik tedbirleri ile platformda meydana gelebilecek risklere karşı kullanılabilecek alternatif
iletişim yöntemlerine
yer verilmesi zorunludur.
(3) Aracı kurumlar, kaldıraçlı işlemlerle ilgili olarak üçer aylık dönemler itibariyle, ayrıntıları Kurulca belirlenecek şekilde karda ve zararda olan hesapların oransal dağılımını üç
ayın bitimini takip eden 2 iş günü içinde internet sitesi üzerinden duyurmakla yükümlüdür.
Dönem içinde kapatılan hesaplar da dağılım içerisinde dikkate alınır.
ALTINCI BÖLÜM
Müşteri Sınıflandırması ve Uygunluk Testi
Müşteri tanımı ve müşteriyi tanıma kuralı
MADDE 29 – (1) Müşteri, yatırım hizmet ve faaliyetleri ile yan hizmetler kapsamında
yatırım kuruluşları tarafından hizmet sunulan tüm gerçek ve tüzel kişilerdir.
(2) Yatırım kuruluşları, 11/10/2006 tarihli ve 5549 sayılı Suç Gelirlerinin Aklanmasının
Önlenmesi Hakkında Kanun ve ilgili mevzuat hükümleri uyarınca hesap açmadan önce müşterilerinin kimlik bilgilerini tespit ederler.
(3) Müşterek hesaplarda kimlik tespiti her bir hak sahibi için ayrı ayrı yapılır.
(4) Müşteri hesabına, müşteri dışında sadece müşteri tarafından noter marifetiyle düzenlenmiş vekâletname ile yetkilendirilmiş kişiler tarafından işlem yapılabilir. Vekilin kimlik
bilgilerinin ikinci fıkra çerçevesinde tespiti zorunludur. Söz konusu bilgiler ve bu bilgilerde
meydana gelen değişiklikler, yatırım kuruluşları tarafından öğrenilmesini müteakip derhal yetkili takas ve saklama kuruluşuna ve/veya MKK’ya bildirilir.
(5) Yatırım kuruluşlarının, yabancı banka ve aracı kurumlara hesap açmadan önce, bu
kurumlardan, hesabına işlem yapılan müşterinin kimlik bilgilerinin verileceğine ilişkin bir
taahhütname almaları zorunludur.
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Müşteri sınıflandırılması
MADDE 30 – (1) Yatırım kuruluşları tüm müşterilerini Tebliğin bu bölümünde belirtilen esaslar doğrultusunda profesyonel ya da genel müşteri olarak sınıflandırmak, bu sınıflandırmaya uygun olarak hizmet ve faaliyet sunmak ve müşteri sınıflarına uygun olarak yükümlülüklerini yerine getirmek zorundadır.
(2) Yatırım kuruluşları, sınıflandırma yaparken müşterilerine bu Tebliğ uyarınca yer aldıkları sınıf ve ilgili mevzuat hükümleri ile yer aldıkları sınıfı değiştirme hakları hakkında bilgi
vermek zorundadır.
(3) Müşteri, tabi olduğu sınıflandırmayı etkileyebilecek bir durum ortaya çıktığında
söz konusu hususu yatırım kuruluşuna bildirmekle, yatırım kuruluşu ise müşterinin sınıfını etkileyecek bir durumun ortaya çıktığını öğrenmesi halinde mevzuatta öngörülen yükümlülüklerin yerine getirilmesi için gerekli işlemleri tesis etmekle yükümlüdür. Yukarıda yer alan esaslar çerçevesinde verilen bilgilerin doğruluğundan ve gerektiğinde güncellenmesinden müşteri
sorumludur.
(4) Yatırım kuruluşları müşterilerin, profesyonel müşteri olduğuna ilişkin tevsik edici
belgeleri müşteriden talep etmekle ve Kurulun belge ve kayıt ile ilgili düzenlemeleri uyarınca
belirlenen süreyle saklamakla yükümlüdür.
Profesyonel müşteri ve genel müşteri
MADDE 31 – (1) “Profesyonel müşteri” kendi yatırım kararlarını verebilecek ve üstlendiği riskleri değerlendirebilecek tecrübe, bilgi ve uzmanlığa sahip müşteriyi ifade eder. Bir
müşterinin profesyonel müşteri olarak dikkate alınabilmesi için aşağıdaki kuruluşlardan biri
olması ya da sayılan nitelikleri haiz olması gerekir:
a) Aracı kurumlar, bankalar, portföy yönetim şirketleri, kolektif yatırım kuruluşları,
emeklilik yatırım fonları, sigorta şirketleri, ipotek finansman kuruluşları, varlık yönetim şirketleri ile bunlara muadil yurt dışında yerleşik kuruluşlar.
b) Emekli ve yardım sandıkları, 17/7/1964 tarihli ve 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun geçici 20 nci maddesi uyarınca kurulmuş olan sandıklar.
c) Kamu kurum ve kuruluşları, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Dünya Bankası
ve Uluslararası Para Fonu gibi uluslararası kuruluşlar.
ç) Nitelikleri itibarıyla bu kurumlara benzer olduğu Kurulca kabul edilebilecek diğer
kuruluşlar.
d) Aktif toplamının 50.000.000 Türk Lirası, yıllık net hâsılatının 90.000.000 Türk Lirası,
özsermayesinin 5.000.000 Türk Lirasının üzerinde olması kıstaslarından en az ikisini taşıyan
kuruluşlar.
e) 32 nci maddede tanımlanan talebe dayalı olarak profesyonel kabul edilen müşteriler.
(2) Yatırım kuruluşunun herhangi bir faaliyet veya hizmet sunmadan önce profesyonel
müşterilerini, yararlanamayacakları mevzuat hükümleri hakkında yazılı olarak bilgilendirmesi
şarttır.
(3) Müşterinin, profesyonel müşteri olarak dikkate alınmak istemediği ve bu talebini
yazılı olarak yatırım kuruluşuna ilettiği durumlarda, yatırım kuruluşunun bu talebi dikkate alması zorunludur.
(4) Profesyonel müşteri tanımı kapsamına girmeyen müşteriler “genel müşteri” kabul
edilir.
Talebe dayalı olarak profesyonel müşteri kabul edilecek müşteriler
MADDE 32 – (1) Genel müşterilerden aşağıdaki nitelikleri haiz olanlar, yazılı olarak
talep etmeleri ve aşağıdaki şartlardan en az ikisini sağladıklarını tevsik etmeleri durumunda,
yatırım kuruluşunun sunabileceği hizmet ve faaliyetlerden profesyonel müşteri sıfatıyla yararlanabilir. Bir müşterinin profesyonel müşteri olarak kabul edilebilmesi için aşağıdaki şartlardan
en az ikisini sağlaması gerekir:
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a) İşlem yapılması talep edilen piyasalarda son 1 yıl içinde, her 3 aylık dönemde en az
500.000 Türk Lirası hacminde ve en az 10 adet işlem gerçekleştirmiş olmaları
b) Nakit mevduatlarının ve sahip olduğu sermaye piyasası araçlarının da dâhil olduğu
finansal varlıkları toplamının 1.000.000 Türk Lirası tutarını aşması
c) Finans alanında üst düzey yönetici pozisyonlarından birinde en az 2 yıl görev yapmış
olması veya sermaye piyasası alanında en az 5 yıl ihtisas personeli olarak çalışmış olması veya
Sermaye Piyasası Faaliyetleri İleri Düzey Lisansı veya Türev Araçlar Lisansına sahip olması
(2) Bu madde ile 31 inci maddenin birinci fıkrasında belirtilen tutarlar gerekli görülmesi
durumunda Kurul tarafından değiştirilebilir.
(3) Kurulun ilgili düzenlemelerinde yer alan nitelikli yatırımcı tanımı kapsamında, talebe dayalı olarak profesyonel kabul edilecek müşterilerin belirlenmesinde bu maddenin birinci
fıkrasında yer alan şartlardan sadece (b) bendindeki şartı sağlayanlar nitelikli yatırımcı olarak
kabul edilir.
Uygunluk testi
MADDE 33 – (1) Uygunluk testi, yatırım kuruluşu tarafından pazarlanan ya da müşteri
tarafından talep edilen ürün ya da hizmetin müşteriye uygun olup olmadığının değerlendirilmesi
amacıyla, müşterilerin söz konusu ürün veya hizmetin taşıdığı riskleri anlayabilecek bilgi ve
tecrübeye sahip olup olmadıklarının tespit edilmesidir. Yatırım kuruluşları alım satıma aracılık
ve halka arza aracılık faaliyetleri kapsamında yalnızca genel müşterilere uygunluk testi yapmakla yükümlüdür.
(2) Yatırım kuruluşunun, ürün veya hizmetin müşterinin kendi talebi doğrultusunda sunulması ve yatırım kuruluşunun uygunluk testi yapmakla yükümlü bulunmadığı hususunda
müşterinin bilgilendirilmesi şartlarıyla;
a) Yatırım fonu katılma payları
b) Hazine Müsteşarlığı tarafından ihraç edilmiş borsalarda ve teşkilatlanmış diğer pazar
yerlerinde işlem gören kamu borçlanma araçları
için uygunluk testi yapması zorunlu değildir. Bildirime ilişkin ispat yükü yatırım kuruluşuna aittir.
(3) Yatırım kuruluşunun uygunluk testini yapabilmesi için gerekli bilgileri sağlamak
amacıyla standart formları geliştirmesi ve bu formda yer alan bilgileri güncel olarak tutması
gerekir. Uygunluk testine dair ilk bilgiler yazılı olarak alınır, güncellemeler ise elektronik ortamda yapılabilir. Uygunluk testi kapsamında asgari olarak aşağıda yer alan hususlarda bilgi
alınır:
a) Müşterinin yatırım amaçlarına ilişkin olarak; yatırım süresi ile risk ve getiri tercihleri
b) Müşterinin portföyünde veya hesabında gerçekleştirilecek işlemlere ilişkin riskleri
anlayacak bilgi ve tecrübeye sahip olup olmadığına ilişkin olarak; müşterinin yaşı ve mesleği,
eğitim durumu, geçmişte gerçekleştirdiği sermaye piyasası araçlarına ilişkin işlemlerin türü,
niteliği, hacmi, sıklığı
(4) Uygunluk testi yapmak için kullanılacak standart formların asgari içeriği Birlik tarafından belirlenerek Kurul onayına sunulur.
(5) Uygunluk testi yapılabilmesi için müşteriye ait gerekli bilgilerin sağlanmasına ve
güncellenmesine ilişkin usul ve esasların yer aldığı iş akış prosedürünün yazılı hale getirilmesi
ve yönetim kurulunca onaylanması zorunludur.
(6) Yatırım kuruluşlarının söz konusu formların yanı sıra hesabı açan ve/veya bilgileri
toplayan müşteri temsilcisi ile hesabın açılmasını onaylayan yetkilinin ad, soyad ve unvan bilgilerini de saklaması gerekir.
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(7) Müşterilere bu bilgilerin sunulacak hizmet ve faaliyetlerin kendilerine uygun olup
olmadığının değerlendirilmesi amacıyla talep edildiğinin bildirilmesi gerekir. Yatırım kuruluşları, müşterilerine söz konusu bilgileri vermemeleri hususunda telkinde bulunamaz.
(8) Müşterinin uygunluk testi için yatırım kuruluşuna bilgi vermemesi veya eksik ya
da güncel olmayan bilgi vermesi halinde, yatırım kuruluşu hangi ürün ya da hizmetlerin müşteriye uygun olduğunun tespit edilmesine imkân bulunmadığı hususunda müşteriyi yazılı olarak
uyarır.
(9) Yatırım kuruluşu uygunluk testi sonucunda herhangi bir ürün ya da hizmetin müşteriye uygun olmadığı kanaatine ulaşırsa, müşteriyi yazılı olarak uyarır. Bu durumda yatırım
kuruluşu söz konusu ürün ya da hizmete yönelik olarak müşteriye bire bir genel yatırım tavsiyesinde bulunamaz.
(10) Yatırım kuruluşunun hangi ürün ya da hizmetlerin müşteriye uygun olduğunun tespit edilmesine imkân bulunmadığına veya bir ürün ya da hizmetin müşteriye uygun olmadığına
ilişkin uyarıda bulunmuş olmasına rağmen, müşterinin söz konusu hizmet ya da ürünü almak
istemesi durumunda yatırım kuruluşu müşteriye söz konusu talep yönünde hizmet verip vermemek hususunda serbesttir.
(11) Yatırım kuruluşları bu madde uyarınca, geliştirilen standart formları, hizmet ya da
ürünün müşteriye uygun olup olmadığına ilişkin tevsik edici belgeleri, temin edilen bilgi ve
belgeleri ve müşterilere yapılan uyarıları Kurulun belge ve kayıt düzenlemeleri uyarınca belirlenen süre ile saklamak zorundadır.
YEDİNCİ BÖLÜM
Yatırım Kuruluşlarının Yükümlülükleri
Aracı kurumların ortaklık yapısı değişikliklerinde izin veya bildirim yükümlülüğü
MADDE 34 – (1) Bir kişinin aracı kurum sermayesinin veya oy haklarının %10’u veya
daha fazlasını temsil eden payları edinmek suretiyle aracı kurum ortağı olması veya bir ortağa
ait payların aracı kurum sermayesinin veya oy haklarının %10, %20, %33 veya %50 sini aşması
sonucunu veren pay edinimleri ile bir ortağa ait payların yukarıdaki oranların altına düşmesi
sonucunu veren pay devirleri Kurulun iznine tabidir.
(2) Aracı kurumda yönetim imtiyazı veren ya da intifa hakkı taşıyan payların devri herhangi bir orana bakılmaksızın Kurul iznine tabidir.
(3) Aracı kurumda pay sahibi bulunan tüzel kişilerin kendilerine ait pay devirleri, bu
pay devirlerinin aracı kurumdaki pay sahipliğini doğrudan veya dolaylı olarak %10, %20, %33
veya %50 oranlarında değiştirmesi halinde, ayrıca tüzel kişinin aracı kurumla ilgili olarak yönetim imtiyazına sahip bulunduğu hallerde tüzel kişinin %10, %20, %33 veya %50 oranlarındaki ortaklık yapısı değişiklikleri veya imtiyazlı paylarının devrini içeren ortaklık yapısı değişiklikleri aracı kurumların faaliyet şartları bakımından Kurulun onayına tabidir. Aracı kurumların %10 undan fazlasına sahip tüzel kişilerin yönetim imtiyazına sahip paylarının devri de
aracı kurumların faaliyet şartları bakımından Kurulun onayına tabidir.
(4) Bir kişinin, doğrudan veya dolaylı olarak, aracı kurum sermayesinin veya oy haklarının yukarıdaki oranlara ulaşmayan veya bu oranlar arasında kalan pay devirlerinde ise devri
izleyen 10 iş günü içinde Kurula bildirimde bulunulur.
(5) Bankaların ortaklık yapısında doğrudan ya da dolaylı olarak meydana gelen değişiklikler için Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunun izninin bulunması durumunda,
söz konusu pay devirlerine bağlı olarak aracı kurumun ortaklık yapısında oluşacak dolaylı değişiklik için, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunun iznini izleyen 10 iş günü içinde
Kurula bildirimde bulunulur.
(6) Bu maddeye aykırı olarak gerçekleştirilen devirler pay defterine kaydolunmaz ve
bu hükme aykırı olarak pay defterine yapılan kayıtlar hükümsüzdür.
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Borsadan edinilen paylara ilişkin izin ya da bildirim yükümlülüğü
MADDE 35 – (1) Payları halka arz edilen aracı kurumların borsada işlem gören payları
için de bir kişinin aracı kurum sermayesinin %10 u veya daha fazlasını temsil eden payları
edinmesi veya bir ortağa ait payların aracı kurum sermayesinin %10, %20, %33 veya %50 sini
aşması sonucunu veren pay edinimleri bu paylara bağlı temettü hariç ortaklık haklarının kullanılabilmesi bakımından Kurulun iznine tabidir. Bu durumda ortaklık yapısı değişikliği başvurusu payları bu fıkrada belirtilen oranlara ulaşan gerçek veya tüzel kişiler tarafından yapılır.
Söz konusu oranların, aracı kurumların borsa dışından elde edilen payları da dâhil olmak üzere
borsada işlem gören payların edinilmesi ile gerçekleşmesi halinde de bu fıkra hükmü uygulanır.
(2) Payları borsada işlem gören aracı kurumların bir ortağına ait payların birinci fıkrada
öngörülen oranların altına düşmesi sonucunu veren pay devirlerinde ise Kurula 10 iş günü içinde
bildirimde bulunulur. Şu kadar ki bir ortağa ait payların aracı kurum sermayesinin %10 unun
altına düşmesi sonucunu verecek pay satışı durumunda, satış yapılmadan önce Kuruldan izin
alınması zorunludur. Bu durumda da izin başvurusu veya bildirim ilgili gerçek veya tüzel kişiler
tarafından yapılır.
Payların birlikte değerlendirilmesi
MADDE 36 – (1) 34 üncü ve 35 inci maddelerin uygulanmasında;
a) Bir gerçek kişi ile eş ve velayeti altındaki çocuklarına, bunların sınırsız sorumlulukla
katıldıkları veya yönetim kurulu başkanı, üyesi, genel müdür, genel müdür yardımcısı oldukları
ortaklıklara,
b) Kamu tüzel kişileri hariç olmak üzere bir tüzel kişinin veya yukarıda sayılanların,
sermayelerinin doğrudan veya dolaylı olarak %25 veya daha fazlasına iştirak ettikleri ortaklıklara,
c) Kurul tarafından aralarında istihdam ilişkisi, akdi ilişki ya da sair nedenlerle birlikte
hareket ettiği belirlenenlere
ait paylar bir kişiye ait addolunur.
Tescil ve ilan yükümlülüğü
MADDE 37 – (1) Aracı kurumların merkez dışı örgüt açma izinleri ve işletme adı veya
marka kullanım izinleri, konuya ilişkin Kurul izninin tebliğini izleyen 10 iş günü içinde ilgili
ticaret siciline tescil ettirilir ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi’nde ilan olunur. Ayrıca yatırım
kuruluşlarının her türlü faaliyet izni ile aracı kurumların merkez dışı örgüt açma ve işletme adı
veya marka kullanım izinleri, konuya ilişkin Kurul izninin tebliği üzerine yatırım kuruluşunun
internet sitesinde ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda ilan olunur.
(2) Faaliyetlerin geçici durdurulması ya da herhangi bir faaliyet izninin iptali halinde
keyfiyet, Kurulca tebliği üzerine derhal yatırım kuruluşunun internet sitesinde ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda ilan olunur.
(3) Merkez dışı örgüt faaliyetlerinin Kurul tarafından veya aracı kurumun talebi doğrultusunda geçici olarak durdurulması halinde keyfiyet, Kurulca tebliği üzerine derhal aracı
kurumun internet sitesinde ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda ilan olunur. Merkez dışı örgütün kapatılması halinde ise ayrıca merkez dışı örgütün tescili Kurulca tebliğini izleyen 10 iş
günü içinde ticaret sicilinden terkin edilir ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi’nde ilan olunur.
(4) Bu madde uyarınca yapılan ilanlara ilişkin masraflar ilgili yatırım kuruluşuna aittir.
Yatırım kuruluşlarının Birliğe ve SPL’ye yapacakları bildirimler
MADDE 38 – (1) Aracı kurumlar, yönetici, ihtisas personeli, müfettiş, iç kontrol elemanı ve risk yönetim elemanının 18 inci madde ile belirlenen unvanı ile görev yapacağı hizmet
birimini 13 üncü maddesinde öngörülen şartları taşıdığını tevsik edici belgeler ve ayrıntılı iş
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tecrübesini gösteren özgeçmişi ile birlikte işe alınmalarını takiben 10 iş günü içinde SPL’ye
bildirir. Söz konusu personelin görevden ayrılması, unvan ve hizmet biriminin değiştirilmesi
ile benzeri her türlü değişiklik de keyfiyeti takip eden 10 iş günü içinde SPL’ye bildirilir.
(2) Aracı kurumlar, yönetici, ihtisas personeli, müfettiş, iç kontrol elemanı ve risk yönetim elemanının 13 üncü maddede öngörülen durumlarında herhangi bir değişiklik olması
halinde, keyfiyeti 10 iş günü içinde SPL’ye bildirir.
(3) Bankalar, yatırım hizmet ve faaliyetlerini sundukları merkez birimleri ile merkez
dışı birimlerini ve bu birimlerde görev yapan yönetici ve ihtisas personeliyle ilgili olarak birinci
ve ikinci fıkradaki esaslar dâhilinde SPL’ye bildirimde bulunur.
(4) 15 inci maddenin üçüncü fıkrası uyarınca aracı kurumların murahhas üye tayinine
ve bunların yetki ve sorumluluklarının belirlenmesine ilişkin yönetim kurulu kararları ile bunda
yapılan değişiklikler, ilgili yönetim kurulu kararının tescilini izleyen 3 iş günü içinde Birliğe
bildirilir.
(5) Aracı kurumlar merkez ve merkez dışı örgütlerinin adresleri ile faaliyet şartlarını
tevsik eden belgelerle birlikte bunlarda meydana gelen değişiklikleri keyfiyeti izleyen 10 iş
günü içinde Birliğe bildirmek zorundadır.
(6) Aracı kurumlar imza yetkililerini gösterir mevcut imza sirkülerlerini ve değişiklik
meydana gelmesi halinde güncel imza sirkülerlerini keyfiyeti izleyen 10 iş günü içinde Birliğe
gönderir. Bankalar da sermaye piyasası faaliyetlerine ilişkin birimleriyle sınırlı olarak bu hükme
tabidir.
(7) Aracı kurumlar, ortakları, personeli, müşterileri ve diğer gerçek ve tüzel kişiler aleyhine açtıkları dava ve takipler ile bunların kendileri aleyhine açtıkları dava ve takipleri ve sonuçlarını öğrendikleri tarihi izleyen 10 iş günü içinde Birliğe bildirmek zorundadır. Söz konusu
dava ve takiplerin tutarının özsermayenin %10 unu geçmesi halinde Kurula da bildirimde bulunulur. Bankalar da yatırım hizmet ve faaliyetleri ile sınırlı olarak bu fıkra hükmüne tabidir.
(8) Aracı kurumlar Kurulun bağımsız denetime ilişkin düzenlemeleri kapsamında seçtikleri bağımsız denetim kuruluşu hakkındaki bilgiler ile buna ilişkin değişiklikleri keyfiyeti
izleyen 10 iş günü içinde Birliğe bildirir.
(9) Yatırım kuruluşları iletişim bilgileri, internet sitesi adresi, vergi kimlik numarası ve
ticaret sicil numarası bilgileri ile bunlarda meydana gelen değişiklikleri keyfiyeti izleyen 10 iş
günü içinde Birliğe bildirir.
(10) 37 nci madde uyarınca yapılan ilanlara ilişkin gazeteler ilanı izleyen 10 iş günü
içinde Birliğe gönderilir.
(11) Birlik ve SPL, bu madde uyarınca kendilerine yapılan bildirimler kapsamında bir
veri tabanı oluşturur, söz konusu veri tabanlarını ilgili konularda birbirlerinin ve her durumda
Kurulun erişimine açar. Birliğe ve SPL’ye yapılacak tüm bildirimler elektronik imzalı olarak
da yapılabilir.
(12) Birlik ve SPL, bu madde uyarınca kendisine yapılan bildirimler kapsamında yatırım kuruluşları, merkez dışı örgütleri ile personeli hakkında bu Tebliğ hükümlerine aykırı bir
durum tespit etmesi halinde 3 iş günü içinde Kurula yazılı olarak bildirimde bulunur.
İzinsiz sermaye piyasası faaliyetlerini takip ve bildirim yükümlülüğü
MADDE 39 – (1) Yatırım kuruluşu, sermaye piyasası faaliyetleriyle ilgili olarak hesap
ilişkisi içine girdiği kişi ve kurumların mevzuatın imkân verdiği haller hariç olmak üzere birden
fazla kişi adına veya temsilci sıfatıyla işlemde bulunduklarını öğrenmesi halinde, bu işlemlere
ilişkin olarak;
a) Her ne adla olursa olsun komisyon tahsil edip etmediklerini,
b) Fiilen portföy yöneticiliği faaliyeti sonucunu doğuracak işlemlerde bulunup bulunmadıklarını,
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c) Şube, irtibat bürosu veya aracı kurumlar için öngörülmüş bulunan mekân, teknik donanım, personel ve benzeri organizasyonu sağlayıp sağlamadıklarını,
ç) Çerçeve sözleşme, alındı veya ödendi belgesi, müşteri emri formu ve benzeri mahiyette belgeler düzenleyip düzenlemediklerini
araştırmakla yükümlüdür.
(2) Yukarıda sayılan hususlara bağlı olarak izinsiz sermaye piyasası faaliyeti yapıldığına
dair somut ve güçlü emarelerin varlığının tespiti halinde, yatırım kuruluşunun bu kişi veya kurumla hesap ilişkisini sona erdirerek ivedilikle Kurula bildirimde bulunması zorunludur. Aksi
halde, izinsiz sermaye piyasası faaliyetinin yürütüldüğü izlenimini verecek şekilde çalışan söz
konusu kişi veya kurumun bu işlemlerinden doğan her türlü hukuki sorumluluk yatırım kuruluşuna ait addolunur.
İştirak ve iştirak sınırları
MADDE 40 – (1) Bir şirkette %10 veya daha fazla paya sahip olunması, şirketin yönetim kuruluna katılınması, genel kurulda asaleten oy kullanılması veya iktisap edilen payların
1 yıldan uzun sürede elden çıkarılmaması iştirak amacıyla ortaklık kabul edilir.
(2) Aracı kurumlar, sermaye piyasası kurumları, borsalar, kıymetli maden aracı kurumları, sigorta, bireysel emeklilik, finansal kiralama, faktoring, finansman ve varlık yönetim şirketleri ile Kurulca uygun görülecek diğer finansal kuruluşlara herhangi bir sınıra tabi olmaksızın iştirak edebilirler.
(3) Aracı kurumların ikinci fıkrada sayılanlar dışındaki ortaklıklara yapabilecekleri iştirakleri toplamı ise özsermayelerinin %25 ini aşamaz. Geniş yetkili aracı kurumlar için bu
sınır %50 dir. Sermaye artırımları dolayısıyla bedelsiz edinilen ortaklık payları ile ortaklık paylarının herhangi bir fon çıkışı gerektirmeyen değer artışları iştirak sınırının hesaplanmasında
dikkate alınmaz.
(4) Aracı kurumlar, ödenmiş sermayelerinin %10 undan fazlasına sahip olan ortaklıklara
ve yöneticilerinin ayrı ayrı veya birlikte sermayelerinin %25 inden fazlasına sahip oldukları
ortaklıklara iştirak edemezler.
Reklam, ilan ve duyurular
MADDE 41 – (1) Yatırım kuruluşlarının yatırım hizmet ve faaliyetlerine yönelik olarak
her türlü iletişim araçları ile yaptığı yayın, ilan, duyuru ve reklamlarda objektif olması gerekir.
Yatırım kuruluşları, yalan, yanlış veya yanıltıcı bilgilere dayalı ve müşterilerin tecrübe veya
bilgi noksanlıklarını istismar edici yayın, ilan, duyuru ve reklam yapamaz, diğer yazılı ve sözlü
açıklamalarda bulunamaz.
(2) Yatırım kuruluşları yayın, ilan, duyuru ve reklamlarında mevzuatın imkân verdiği
haller hariç olmak üzere mutlak getiri ve/veya zarara karşı garanti taahhüdünde bulunamaz.
(3) Reklam ve ilanlarda, yatırım kuruluşunun mali durumuna ilişkin sayısal veriler ile
yönetilen “portföy büyüklüğüne”, “müşteri sayısına”, “işlem hacmine” ilişkin veya buna benzer
resmi verilerle kanıtlanması mümkün olan ifadeler, ancak bu yargılara ulaşmayı sağlayabilecek
kaynaklar referans gösterilmek suretiyle kullanılabilir. Bu tür bilgiler için sadece kamu kurum
ve kuruluşlarının ilgili yayınları ile mali alanda meslek örgütü niteliğindeki kuruluşların kaynakları referans olarak gösterilir.
(4) Müşterilere yönelik bire bir tanıtım ve bilgilendirmelerde de bu maddede yer alan
esaslara uyulur.
(5) Yatırım kuruluşları yatırım hizmet ve faaliyetlerine ilişkin tüm yayın, ilan, duyuru
ve reklamların bir örneğini Kurulun belge kayıt düzenlemelerinde belirtilen süreyle saklamak
zorundadır.
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SEKİZİNCİ BÖLÜM
Aracı Kurumların Merkez Dışı Örgütleri
Merkez dışı örgütler
MADDE 42 – (1) Aracı kurumların merkez dışı örgütleri şube ve irtibat bürolarından
oluşur.
(2) Kurul merkez dışı örgüt açma başvurularını aracı kurumların faaliyetlerini ilgili Kurul düzenlemelerine uygun şekilde yürütebilecek nitelik ve yeterlilikte olup olmadıkları, mevzuatta aranan şartları yerine getirip getirmedikleri ve mevzuata uyum konusunda gerekli özeni
gösterip göstermedikleri açısından değerlendirir.
(3) Aracı kurumların herhangi bir merkez dışı örgütü faaliyete geçtikten sonra, Kurulca
yapılacak incelemeler sonucunda merkez dışı örgütün mevzuata aykırı iş ve işlemlerinin tespiti
halinde, şube ve irtibat bürosunun faaliyetleri durdurulabilir ve/veya aracı kurumun merkez
dışı örgüt açmasına kısıtlama getirilebilir.
(4) Aracı kurumların şube ve irtibat bürosu açmasına ilişkin 43 ve 44 üncü maddelerde
aranan şartların yerine getirilmemesinden ve şube veya irtibat bürolarının yapacağı iş ve işlemlerden kaynaklanan her türlü hukuki ve cezai sorumluluk aracı kuruma aittir.
(5) Kurul tarafından ya da aracı kurumun talebi doğrultusunda aracı kurumların merkez
dışı örgüt faaliyetlerinin geçici olarak durdurulması ya da merkez dışı örgütün kapatılması halinde merkez dışı örgütteki müşteri hesaplarının durumu hakkında Kurula bilgi verilir.
(6) Merkez dışı örgütler, özellikle mülkiyet ve yönetim açısından hukuki statülerine
uygun olmayan şekilde tesis edilemez ve işletilemez.
Şube açma şartları
MADDE 43 – (1) Aracı kurumların şube açmaları için;
a) Hizmetin gerektirdiği yeterli mekân ve teknik donanımın sağlanmış, iş yerinin amaca
uygun olarak tefriş edilmiş olması,
b) Faaliyet konularına ve şubenin ihtiyacına uygun sağlıklı bir yönetimin, merkez ile
irtibatlı ve Kurulun düzenlemelerine uygun muhasebe sistemi ile kayıt ve belge düzeninin, süratli bir iş akışı ve iletişimin kurulmuş, şube uhdesinde bulunacak varlıklara ilişkin sigorta
dahil olmak üzere gerekli güvenlik önlemlerinin alınmış bulunması,
c) 13 üncü maddede belirtilen nitelikleri haiz bir şube müdürü ile şubenin ihtiyacına
göre yeterli sayıda ihtisas personelinin istihdam edilmiş olması
şarttır.
(2) Aracı kurumların şubelerini nakletmesi halinde de şube açmaları için bu maddede
yer alan şartlar aranır ve eski şubeye ilişkin tescil terkin edilerek yeni şube bu Tebliğdeki esaslar
çerçevesinde tescil ve ilan ettirilir.
İrtibat bürosu açma şartları
MADDE 44 – (1) İrtibat büroları, aracı kurumu ve aracı kurumun yetkili olduğu yatırım
hizmet ve faaliyetlerinin tanıtımını yapmak amacıyla aracı kurumu temsil etmekle görevli hizmet birimleridir. İrtibat büroları sadece müşteri emirlerini aracı kuruma iletebilir.
(2) Aracı kurumların irtibat bürosu açmaları için;
a) Hizmetin gerektirdiği mekân ve teknik donanımın sağlanmış, işyerinin amaca uygun
olarak tefriş edilmiş olması,
b) 13 üncü maddede belirtilen nitelikleri haiz en az 2 yıllık ön lisans eğitimi veren okullardan mezun bir büro sorumlusu ile büronun ihtiyacına göre yeterli sayıda ihtisas personelinin
istihdam edilmiş olması
şarttır.
(3) Aracı kurumların irtibat bürolarını nakletmesi halinde irtibat bürosu açmaları için
bu maddede yer alan şartlar aranır ve eski irtibat bürosuna ilişkin tescil terkin edilerek yeni irtibat bürosu bu Tebliğdeki esaslar çerçevesinde tescil ve ilan ettirilir.
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Şube ve irtibat bürosu izin süreci
MADDE 45 – (1) Aracı kurumlar, şube veya irtibat bürosu açılmasına ilişkin noter
onaylı yönetim kurulu kararı, şube veya irtibat bürosuna ilişkin fizibilite etüdü ile şube ve
irtibat bürosu açılmasına ilişkin 43 veya 44 üncü maddelerde aranan şartları yerine getirdiklerini
tevsik eden bilgi ve belgelerle izin almak üzere Kurula başvurur.
(2) Kurul tarafından izin başvurusu olumlu karşılandığı takdirde, keyfiyetin tebliğini
takiben aracı kurumlar kendi ticaret unvanları altında şube veya irtibat bürosunun adı ile kurulmasına ilişkin yönetim kurulu kararını tescil ve ilan ettirerek şube veya irtibat bürolarını
faaliyete geçirir.
(3) İzin başvuruları Kurul tarafından 30 iş günü içinde sonuçlandırılır. Kurulca istenecek
eksik bilgi ve belgelerin tamamlanması için geçen süreler bu sürenin hesabında dikkate alınmaz.
Aracı kurumların yurt dışındaki faaliyetleri
MADDE 46 – (1) Aracı kurumlar Kuruldan izin almak şartıyla yurt dışında,
a) Şube veya irtibat bürosu açmak,
b) Yurt dışında yerleşik müşterilerin emirlerini yurt içi piyasalarda gerçekleştirmek için
ilgili ülkenin yetkili otoritesinden faaliyet izni almış bir kuruluş ile sözleşme akdetmek
suretiyle faaliyet gösterebilir.
(2) Aracı kurumlar yurt dışında faaliyete başlamak için 47 veya 48 inci maddelerde aranan şartları sağladıklarını tevsik eden belgelerle Kurula başvurur. Başvuruların değerlendirilmesinde ilgili ülkenin yetkili otoritesi ile Kurul arasında yeterli bilgi akışı ve ülke mevzuatları
arasında uyum olup olmadığı hususları dikkate alınır.
(3) Aracı kurumun yurt dışındaki faaliyetleri süresince kendisine veya personeline ilişkin olarak ilgili ülkenin yetkili otoritesi tarafından herhangi bir idari, hukuki ya da cezai yaptırım uygulanması halinde, durum öğrenilir öğrenilmez Kurula yazılı olarak bilgi verilir.
(4) Bankaların da birinci fıkranın (b) bendi kapsamında faaliyet göstermesi mümkündür.
Bu durumda Tebliğin ilgili hükümleri uygulanır.
Yurt dışında merkez dışı örgüt açma izni
MADDE 47 – (1) Aracı kurumun 46 ncı maddenin birinci fıkrasının (a) bendi uyarınca
yurt dışında merkez dışı örgüt açabilmesi için aşağıdaki şartlar aranır:
a) Başvuru konusu merkez dışı örgütün organizasyon yapısı ile yapılması planlanan
faaliyetleri içerecek şekilde fizibilite etüdünün hazırlanması
b) Başvuru konusu merkez dışı örgütte görev alacak personeli tanıtıcı bilgiler ile bu kişiler hakkında ilgili ülkenin yetkili otoritesi tarafından uygulanmış herhangi bir idari, hukuki
ya da cezai müeyyidenin bulunup bulunmadığına ve söz konusu müeyyidenin niteliğine dair
bir yazının iletilmesi
(2) Merkez dışı örgüt açılacak ülkede ilave şartların aranması durumunda, buna ilişkin
bilgi ve belgeler aracı kurum tarafından Kurula gönderilir.
Aracı kurumların yurt dışındaki diğer faaliyetleri
MADDE 48 – (1) Aracı kurumun 46 ncı maddenin birinci fıkrasının (b) bendi uyarınca
yurt dışında yerleşik müşterilerin emirlerini yurt içi piyasalarda gerçekleştirmek üzere faaliyet
gösterebilmesi için aşağıda yer alan şartlar aranır.
a) Yurt dışında yerleşik kuruluşun ilgili ülke otoritesi tarafından yetkilendirilmiş bir kuruluş olması ve bu kuruluş ile aracı kurumun karşılıklı hak ve yükümlülüklerini içeren yazılı
bir sözleşme imzalamaları gerekir.
b) Yurt dışında yerleşik yetkili kuruluşun emir iletimine aracılık yapacak olması durumunda çerçeve sözleşmenin aracı kurum ile yurt dışında yerleşik müşteri arasında akdedilmesi
ve aracı kurumun 25 inci madde uyarınca risk bildirimini yapmış olması gerekir. Bu durumda,
sözleşme akdedilen yurt dışında yerleşik her bir müşteri sermaye piyasası mevzuatı açısından
yurt içi yerleşik müşterilere dair hak ve yükümlülüklere tabidir.
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c) Yurt dışında yerleşik yetkili kuruluşun işlem aracılığı yapacak olması durumunda
sermaye piyasası aracı bazında, işlem esasları, işleme konu kıymetlerin saklanması ve teminatlandırma gibi hususlar Kurulca belirlenir.
(2) Emir iletimine aracılık eden yurt dışında yerleşik yetkili kuruluş ile aracı kurumun
her biri yerine getirdikleri işlemlerden dolayı müşteriye karşı sorumludur. Her bir kuruluşa ait
sorumluluğun sınırları sermaye piyasası mevzuatıyla belirlenen faaliyet ilke ve esaslarına aykırı
olmamak kaydıyla bu kuruluşların birbirleriyle akdettikleri sözleşmede belirlenir ve bu hususlara müşteriler ile akdedilen çerçeve sözleşmelerde yer verilir.
(3) Başvurular ilgili ülkenin yetkili otoritesi ile Kurul arasında yeterli bilgi akışı ve ülke
mevzuatları arasında uyum olup olmadığı açısından değerlendirilir.
DOKUZUNCU BÖLÜM
Aracı Kurumların Dışarıdan Hizmet Alımına İlişkin Esaslar
Dışarıdan hizmet alımı ve kapsamı
MADDE 49 – (1) Aracı kurumlar yatırım hizmetleri ve faaliyetleri ile yan hizmetlerin
yürütülmesi sırasında sermaye piyasası mevzuatından kaynaklanan yükümlülüklerinin sağlanmasına yardımcı nitelikteki hizmetleri, koşulları 52 nci maddede belirlenen bir sözleşme kapsamında başka bir hizmet sağlayıcı kuruluştan satın alabilir.
(2) Aracı kurumların aşağıda belirtilen faaliyetleri dışarıdan hizmet alımına konu olamaz:
a) Münhasıran aracı kurum yönetim kurulunca icra edilmesi gereken faaliyetler
b) Kuruldan izin alınmasını gerektiren yatırım hizmet ve faaliyetleri ile bunların pazarlanmasına yönelik faaliyetler
c) Aracı kurumların işlemlerinin muhasebeleştirilmesi ile finansal raporlarının düzenlenmesi
ç) İç denetim sistemi kapsamındaki faaliyetler
(3) Danışmanlık, eğitim, reklam, güvenlik, yemek, ulaşım, temizlik, avukatlık, hukuk
danışmanlığı, piyasa veri hizmetleri, posta ve kargo hizmetleri ile bu gibi hizmetler Tebliğ kapsamında yer almaz.
(4) Başka şirket bünyesinde istihdam edilmekle birlikte aracı kurumda geçici veya sürekli olarak, üçüncü fıkrada sayılan işlerde çalıştırılacak personele yönelik hizmet alımları bu
Tebliğ kapsamında yer almaz.
(5) Aracı kurumlarca, hatırlatma aramaları, teknik destek ve yardım masası, müşteriye
hesap bilgilerinin verilmesi, müşterilerin kişisel bilgilerinin güncellenmesi hizmetleri ve emir
iletimi dışında müşteri taleplerinin aracı kuruma aktarılmasıyla sınırlı olmak üzere çağrı merkezi hizmeti alınabilir.
(6) Kurul gerektiğinde aracı kurumların dışarıdan hizmet alabilecekleri konuları belirlemeye veya aracı kurum ya da aracı kurum grupları itibariyle dışarıdan hizmet alınabilecek
konuları sınırlamaya, yasaklamaya veya sorumluluk sigortası yaptırılmasını zorunlu tutmaya
veya dışarıdan alınan hizmetin niteliğine göre bu hizmetin alınmasını izin koşuluna bağlamaya
yetkilidir.
Dışarıdan hizmet alımına ilişkin esaslar
MADDE 50 – (1) Dışarıdan hizmet alımı, işin niteliğine uygun olarak aracı kurum ile
hizmet sağlayıcı kuruluş arasında akdedilecek bir sözleşme kapsamında yürütülür.
(2) Dışarıdan hizmet alacak aracı kurumlar, şartları bu Tebliğ ile belirlenen iş akış prosedürlerini oluşturur ve gerekli iç kontrol mekanizmalarını kurar. Dışarıdan hizmet alımından
doğabilecek riskler ile hizmetlerin herhangi bir surette kesintiye uğraması veya aksaması durumunda uygulamaya konulacak bir eylem planıyla birlikte bu risklerin yönetilmesine ve dışarıdan alınan hizmetin ikame edilebilirliğine ilişkin bilgilere Kurulun aracı kurumların iç denetim sistemine ilişkin düzenlemeleri uyarınca hazırlanacak acil durum planında yer verilir.
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(3) Hizmet sağlayıcı kuruluş sunduğu hizmetleri etkili ve ilgili mevzuata uygun biçimde
icra etme kabiliyetini önemli ölçüde etkileyebilecek her türlü gelişmeyi aracı kuruma derhal
bildirir.
(4) Hizmet sağlayıcı kuruluş dışarıdan hizmet alımı süresince ve dışarıdan hizmet alım
sözleşmesinin sona ermesinden sonra aracı kurum ve müşterileri hakkındaki sır niteliğindeki
bilgileri korumakla yükümlüdür.
(5) Dışarıdan hizmet alımı süresince müşteri bilgilerinin hizmet sağlayıcı kuruluşa iletilmesinin gerektiği durumlarda, müşterilerin bilgilendirilmesine ilişkin hususlara çerçeve sözleşmede yer verilmesi veya müşteriye bildirim yapılması zorunludur.
(6) Dışarıdan hizmet alımı, aracı kurumun sermaye piyasası mevzuatından kaynaklanan
sorumluluklarını ortadan kaldırmaz. Hizmet sağlayıcı kuruluş tarafından sağlanan hizmetlerle
ilgili olarak müşteriyle kurulan ilişkilerden doğan hukuki sorumluluk aracı kuruma aittir.
(7) Dışarıdan hizmet alınması, aracı kurumların hesap ve kayıtları ile mevzuat kapsamında tutmakla yükümlü oldukları her türlü bilgi ve belgelerin kendi bünyelerinde tutulması
ve saklanması yükümlülüğünü ortadan kaldırmaz.
(8) Dışarıdan hizmet alımı, aracı kurumların yasal yükümlülüklerini yerine getirmelerini, ilgili düzenlemelere uymalarını ve etkin biçimde denetlenmelerini engelleyici nitelikte
olamaz.
(9) Bilgi sistemlerine ilişkin dışarıdan hizmet alımında, sermaye piyasası mevzuatı uyarınca yatırım hizmet ve faaliyetlerinin gerektirdiği yükümlülükler bakımından söz konusu hizmetlerde yönetim, içerik tasarımı, erişim, kontrol, denetim, güncelleme, bilgi veya rapor alma
gibi fonksiyonlarda karar alma gücü ve sorumluluğunun aracı kurumda olması gerekir.
(10) Hizmet sağlayıcı kuruluşların veya alt yüklenici kuruluşların yurt dışında kurulu
olmaları veya faaliyetlerini yurt dışı şube veya ortaklıkları üzerinden gerçekleştirmeleri durumunda, bu kuruluşların faaliyet gösterdikleri ülke düzenlemeleri ve uygulamalarında, Kurulun
ihtiyaç duyduğu bilgi ve belgeleri zamanında, eksiksiz ve doğru edinmesine ve bu kuruluşlardan alınan hizmetle ilgili denetim yapmasına ilişkin herhangi bir engel bulunmaması zorunludur. Aracı kurumlar bu Tebliğ kapsamında yurt dışında faaliyet gösteren bir kuruluştan hizmet
sağlanması durumunda, ülke riskini dikkate almak ve hizmetin herhangi bir surette kesintiye
uğraması veya aksaması durumunda iş devamlılığını ve gerekirse bu hizmetin yurt içinden
alınmasını sağlayacak eylem planlarını hazır bulundurmak zorundadır.
Dışarıdan hizmet alımına ilişkin değerlendirme ve iş akış prosedürlerinde yer alacak hususlar
MADDE 51 – (1) Aracı kurumların, dışarıdan hizmet alımına başlamadan önce yürütülmekte olan faaliyetin dışarıdan hizmet alımına konu olabilecek bir hizmet olup olmadığı ile
dışarıdan hizmet alımı ile beklenen fayda ve maliyetlere ilişkin değerlendirmeleri yapması ve
hizmet sağlayıcı kuruluşun sağlanacak hizmeti istenilen kalitede gerçekleştirebilecek düzeyde
teknik donanım, altyapı, mali güç, tecrübe, bilgi birikimi ve insan kaynağına sahip olup olmadığını tespit etmesi zorunludur.
(2) Birinci fıkra kapsamında, dışarıdan hizmet alımı kararına esas teşkil etmek üzere
söz konusu tespit ve değerlendirmeler ile asgari olarak aşağıdaki değerlendirmeleri içeren bir
rapor karara bağlanmak üzere genel müdür tarafından aracı kurum yönetim kuruluna sunulur.
a) Faaliyet konuları itibarıyla ihtiyaç duyulan hizmet alımlarının hangileri olduğu,
b) Dışarıdan hizmet alımına geçiş aşamasında gerekli dönüşüm, iç düzenleme, altyapı
ve eğitim çalışmalarının nasıl yürütüleceği,
c) Dışarıdan hizmet alımı sırasında yaşanabilecek kesintilerin aracı kurumun itibarı,
mali durumu ve operasyonel faaliyetlerinin yürütülmesine olası etkileri,
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ç) Dışarıdan hizmet alımının aracı kurumun müşterilerine sunacakları hizmete ilişkin
olası etkileri,
d) Dışarıdan hizmet alımının aracı kurumun mevzuattan kaynaklanan yükümlülüklerini
karşılama düzeyi ve muhtemel değişikliklere uyum kapasitesi üzerindeki olası etkileri,
e) Dışarıdan hizmet alımının maliyeti,
f) Hizmet sağlayıcı kuruluş ve aracı kurum arasındaki ortaklık, iştirak ve diğer ilişkiler,
g) Hizmet sağlayıcı kuruluşun bu Tebliğ ile öngörülen yükümlülükleri sağladığına ilişkin değerlendirme,
ğ) Gerekli olması halinde alternatif bir hizmet sağlayıcı kuruluşun seçilmesine ve faaliyetin aracı kurum bünyesinde yürütülmesi için gerekli zaman ve yaşanabilecek zorluklara
ilişkin değerlendirme.
(3) Aracı kurumlar hizmet alımı süresince kullanılmak üzere,
a) Sermaye piyasası ve diğer mevzuattan kaynaklanan yükümlülüklerin kesintiye uğramaksızın yerine getirilmesine ilişkin alınacak tedbirler ile ortaya çıkabilecek risklerin tespiti
ve yönetilmesi,
b) Hizmet sağlayıcının izlenmesi ve gerektiği durumlarda denetlenmesi
hususlarında yetki, görev, sorumluluk ve iş akışlarını içeren prosedürleri oluşturur.
Dışarıdan hizmet alımı sözleşmesi
MADDE 52 – (1) Aracı kurum ile hizmet sağlayıcı kuruluş arasında akdedilecek sözleşmenin asgari olarak aşağıdaki hususları içermesi, açık ve anlaşılır olması zorunludur.
a) Dışarıdan alınacak hizmetin konusu, kapsamı ve süresi, alınan hizmet karşılığı ödenecek ücret, tarafları tanıtıcı bilgiler ile tarafların hak ve sorumlulukları,
b) Hizmet sağlayıcı kuruluşun, sermaye piyasası mevzuatı kapsamında Kurul, borsalar
veya Kurulca uygun görülecek diğer kuruluşlar tarafından talep edilecek bilgileri istenilen zamanda ve nitelikte sağlamasına ilişkin yükümlülüğü ve Kurulun, borsaların ve Kurulca uygun
görülecek diğer kuruluşların sözleşme kapsamında sunulan hizmet ile ilgili olarak hizmet sağlayıcı bünyesindeki gerekli gördüğü her türlü bilgi, belge ve kayda erişim hakkı,
c) Aracı kurumun, hizmet sağlayıcı kuruluşun sözleşme kapsamındaki faaliyetlerini sürekli olarak izleme ve değerlendirmesine ilişkin esaslar,
ç) Sözleşmenin feshine ilişkin esaslar ile dışarıdan hizmet alımına konu faaliyetin başka
bir hizmet sağlayıcı kuruluşa ya da aracı kurumun kendisine devrine kadar hizmet sağlanmasına
devam edileceğine ilişkin hüküm,
d) Aracı kurum ile hizmet sağlayıcı kuruluş arasındaki anlaşmazlık halinde çözüm
usulü,
e) Hizmet sağlayıcı kuruluşun veya alt yüklenicinin yükümlülüklerini aracı kurumun
onayı olmaksızın başka bir gerçek ya da tüzel kişiye devredemeyeceğine ilişkin hüküm,
f) Dışarıdan hizmet alımına konu edilen bir faaliyet konusunda, ilgili mevzuatta aracı
kurum için yükümlülükler getirilmesi halinde, bu yükümlülüklerin hizmet sağlayıcı kuruluş
tarafından da yerine getirilmesinin sağlanacağına ilişkin hüküm,
g) Hizmet sağlayıcı kuruluşun sunduğu hizmetleri etkili ve ilgili mevzuata uygun biçimde icra etme kabiliyetini önemli ölçüde etkileyebilecek her türlü gelişmeyi aracı kuruma
derhal bildireceğine ilişkin hüküm,
ğ) Hizmet sağlayıcı kuruluş tarafından sağlanan hizmet dolayısıyla öğrenilen aracı kuruma ve müşterilerine ait bilgiler ile belgelerin, yapılan anlaşmada belirtilen amaçlar dışında
kullanılmaması ve üçüncü kişilere açıklanmamasına ilişkin hüküm,
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h) Kurulca dışarıdan hizmet alınmasının sınırlanması veya yasaklanması halinde aracı
kurumun sözleşme süresi sona ermeden hizmet sağlayıcı kuruluştan hizmet alımının sona erdirilmesini kararlaştırarak sözleşmeyi feshedebilmesine imkân tanıyacak hüküm.
(2) Sözleşmede bu Tebliğ ile belirlenen esasları ortadan kaldıran veya değiştiren hükümlere yer verilemez.
Dışarıdan hizmet sağlayıcı kuruluşa ilişkin esaslar
MADDE 53 – (1) Hizmet sağlayıcı kuruluşların,
a) Sermaye şirketi şeklinde kurulmuş, ortaklık yapısının şeffaf ve açık olması,
b) Sunacağı hizmetle ilgili gerekli organizasyon yapısına, teknik donanıma, belge ve
kayıt düzenine, yeterli sayı ve nitelikte personele sahip olması
gerekir.
Dışarıdan hizmet alımına ilişkin Kurula bildirim yükümlülüğü
MADDE 54 – (1) Aracı kurumların dışarıdan hizmet alımına başlamadan önce Kurula
bildirim yapmaları zorunludur.
(2) Aracı kurumlar, dışarıdan hizmet alımına başlamadan önce yönetim kurulu kararı,
51 inci maddenin ikinci fıkrası kapsamında yönetim kuruluna sunulan rapor ve bu Tebliğde
öngörülen şartları sağladıklarını tevsik eden bilgi ve belgeleri ekleyecekleri bir dilekçe ile Kurula bildirimde bulunur. Kurula yapılan bildirimi takiben 20 iş günü içinde Kurulca aksi yönde
görüş bildirilmedikçe, bildirimde bulunulan hizmetler bu Tebliğde belirtilen esaslara uygun
olarak yürütülmeye başlanır. Kurulca istenecek eksik bilgi ve belgelerin tamamlanması için
geçen süreler bu sürenin hesabında dikkate alınmaz.
(3) Aracı kurumlar, dışarıdan hizmet alım sözleşmesinin süresi sonunda yenilenmesi
halinde 10 iş günü içinde Kurula bilgi verir. Dışarıdan hizmet alım sözleşmesinin süre sonu
beklenilmeksizin feshedilmek istenmesi halinde, fesih gerekçeleri ve alınacak tedbirler ile birlikte derhal Kurula bilgi verilmesi zorunludur.
(4) Aracı kurumun ve hizmet sağlayıcı kuruluşun Kanun veya bu Tebliğ hükümlerine
aykırı nitelikte işlem ve uygulamalarda bulunduğunun veya bu Tebliğ ile belirlenen şartları yitirdiğinin tespit edilmesi halinde Kurul dışarıdan hizmet alımının durdurulmasını talep edebilir.
Dışarıdan hizmet alımına ilişkin Kurul denetimi
MADDE 55 – (1) Kurul hizmet sağlayıcı kuruluşlardan, Kanun ve bu Tebliğ hükümleri
ile ilgili bilgileri istemeye, bunların tüm defter ve belgelerini, elektronik, manyetik ve benzeri
ortamlarda tutulanlar dâhil tüm kayıtlarını, sair bilgi ihtiva eden araçlarını ve bilgi işlem sistemini incelemeye, bunlara erişiminin sağlanmasını istemeye ve bunların örneklerini almaya, işlem ve hesaplarını denetlemeye, ilgililerden yazılı ve sözlü bilgi almaya, gerekli tutanakları
düzenlemeye yetkili olup, ilgililer de istenilen bilgi, defter ve belgeler, elektronik, manyetik
ve benzeri ortamlarda tutulanlar dâhil tüm kayıtlar, sair bilgi ihtiva eden araçlar ve bilgi işlem
sistemine erişimi sağlamak, kayıtların ve bilgi ihtiva eden araçların örneklerini vermek, yazılı
ve sözlü bilgi vermek ve tutanakları imzalamakla yükümlüdür.
(2) Hizmet sağlayıcı kuruluşların yurt dışında kurulu olmaları veya faaliyetlerini yurt
dışı şube veya ortaklıkları üzerinden gerçekleştirecek olmaları durumunda, bu kuruluşların faaliyet gösterdikleri ülke düzenlemeleri ve uygulamalarında, Kurulun ihtiyaç duyduğu bilgi ve
belgeleri edinmesine ve bu kuruluşlarda alınan hizmetle ilgili denetim yapmasına ilişkin herhangi bir engel bulunmaması şarttır.
ONUNCU BÖLÜM
Yatırım Kuruluşlarının Yapamayacakları İş ve İşlemler
Yatırım kuruluşlarının yapamayacakları iş ve işlemler
MADDE 56 – (1) Aracı kurumlar;
a) Kuruldan icrası için izin alınan yatırım hizmetleri ve faaliyetleri ile yan hizmetlere
ilişkin iş ve işlemler dışında hiçbir sınaî ve zirai faaliyette bulunamaz,
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b) Mevzuatın imkân verdiği haller hariç olmak üzere sermaye piyasası araçları dışında
kendi mali taahhütlerini içeren evrak çıkaramaz,
c) Ticari amaçlı gayrimenkul alım satımında bulunamaz,
ç) Mevzuatın imkân verdiği haller hariç olmak üzere ödünç para verme işlemleri yapamaz,
d) 5411 sayılı Kanunda tanımlandığı üzere mevduat veya katılım fonu toplayamaz,
mevduat veya katılım fonu toplama sonucunu verebilecek iş ve işlemler yapamaz,
e) Mevzuatın imkân verdiği haller hariç olmak üzere sermaye piyasası araçlarının, belli
bir getiri sağlayacağı yönünde herhangi bir yazılı veya sözlü taahhütte bulunamaz,
f) Müşteriye ait sermaye piyasası araçları ve nakit üzerinde hak ve yetkileri olmaksızın
kendileri veya üçüncü şahıslar lehine herhangi bir tasarrufta bulunamaz,
g) Çalışanlarına ve müşterilerine olağan müşteri-aracı kurum ilişkisi dışındaki imkânlardan yararlanmak suretiyle kendi nam ve hesaplarına işlem yapmalarına olanak sağlayamaz,
ğ) TTK’nın 379 ve ilgili maddeleri ile Kanunun 22 nci maddesinde müsaade edilen
haller hariç olmak üzere, ihraç ettikleri payları kendi nam ve hesaplarına alıp satamaz,
h) Fiktif hesap açamaz, işlemlerini kayıt dışı bırakamaz ve gerçek mahiyetine uygun
düşmeyen kayıtlar tesis edemez,
ı) Portföy yöneticiliği faaliyeti saklı kalmak üzere, yöneticileri ve merkez dışı örgütleri
dâhil tüm çalışanları aracılığıyla müşterilerinden sermaye piyasası aracı alım satım emri verme,
ordino ve diğer belgeleri imzalama, nakit ve sermaye piyasası aracı yatırma ve çekme, virman
işlemi yapma gibi geniş yetkiler içeren vekâletname alarak veya bu sonucu doğuracak şekilde
ya da müşterinin bu yöndeki sözlü yetkisine istinaden müşteri adına veya hesabına işlem yapamaz,
i) Müşterilerin hak ve yararlarını zedeleyici işlemlerde bulunamaz, iyi niyet kurallarına
aykırı hareket edemez, piyasa hakkındaki bilgisizlik ya da tecrübesizliklerinden yararlanıp
müşterilerin alım-satım kararlarını etkileyerek kendi lehlerine kazanç sağlayamaz,
j) Herhangi bir şekilde gelirlerini artırmak amacıyla müşteriye tanınan limitleri aşmak
da dâhil müşterilerin gereksiz ve/veya aşırı miktarda alım-satım yapmalarına ortam hazırlayamaz, bu amaçla müşterileri yönlendiremez ve müşteri talimatı olmaksızın müşteri hesabına işlem yapamaz,
k) Bir malî yılda özsermayelerinin binde beşini aşacak miktarda bağış yapamaz. Bu
hükmün uygulanmasına ilişkin usûl ve esaslar Kurulca belirlenir.
(2) Yatırım hizmet ve faaliyetlerinde bulunan bankalar, birinci fıkranın (e), (f), (g), (h),
(ı), (i) ve (j) bentlerinde yer alan hükümlere tabidir.
ONBİRİNCİ BÖLÜM
Faaliyetlerin Kendi İsteği ile Durdurulması ve Faaliyet İzninin İptali
Faaliyetlerin kendi isteği ile geçici olarak durdurulması
MADDE 57 – (1) Aracı kurumlar faaliyetlerinin tamamının geçici olarak durdurulması
talebiyle Kurula başvurabilir. Bu başvurunun olumlu karşılanması halinde aracı kurumlara Kurulca 2 yılı geçmemek üzere uygun bir süre verilir. Verilen süre Kurul karar tarihinden itibaren
başlar. Aracı kurumun talebi üzerine, faaliyetlerin geçici olarak durdurulmasına ilişkin olarak
verilen sürelerin toplamı 2 yılı geçmemek üzere ek süre verilebilir. Faaliyetleri kendi isteği ile
durdurulan aracı kurumların yeniden faaliyete geçmelerinden itibaren 5 yıl içerisinde faaliyetlerini kendi isteği ile tekrar durdurmaları halinde 2 yıllık sürenin hesaplanmasında önceki kapalılık süresi de dikkate alınır.
(2) Aracı kurumların verilen sürenin sonunda yeniden faaliyete geçmek için veya 63 üncü
madde uyarınca yeni bir aracı kurum kurulması amacıyla tüm yetki belgelerinin iptali için Kurula
başvurmaması halinde tüm faaliyet izinleri iptal olunur. Bu durumda 59 uncu maddede yer
alan hükümler uygulanır.
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Faaliyet izinlerinden kısmen feragat edilmesi
MADDE 58 – (1) Aracı kurumun faaliyet izinlerinden kısmen feragat etmeleri halinde,
Kurul ilgili faaliyet izinlerini iptal eder.
(2) Faaliyet izninden kısmen feragat eden aracı kurumlar, iptale ilişkin Kurul kararını
izleyen 2 yıl içinde ilgili faaliyet izni için Kurula yeniden başvuramaz.
(3) Bankaların faaliyet izinlerinden kısmen feragat etmesi halinde birinci ve ikinci fıkrada yer alan hükümler uygulanır.
Faaliyet izinlerinden tamamen feragat edilmesi
MADDE 59 – (1) Aracı kurumların faaliyette bulunma yetkisinden tamamen feragat
etmeleri halinde, Kurul tüm faaliyet izinlerini iptal eder.
(2) Faaliyet izinlerinden tamamen feragat edilmesi başvurusunun Kurulca değerlendirilebilmesi için;
a) Tüm müşteriler ile yazılı mutabakat yapılması,
b) Müşterilerin haberdar edilmesi ve alacaklıların beyana davet edilmesi amacıyla, aracı
kurumun tüm faaliyet izinlerinin iptal edileceği ve iptal sonrasında sona ermek ya da faaliyet
konusunu değiştirmek suretiyle aracı kurum olarak faaliyetlerine son verileceği hususuna ilişkin
EK/2’de yer alan ilan metninin, ülke çapında günlük olarak yayımlanan tirajı en yüksek on gazeteden en az ikisinde, kendi internet sitesinde ve en az 5 iş günü boyunca Kamuyu Aydınlatma
Platformu’nda ilan edilmesi ve ilanların bir örneğinin Kurula gönderilmesi,
c) İlanda yer alan süre sonunda kendilerine ulaşılamayanlar dahil hesabındaki bakiye
üzerinden yazılı mutabakat sağlanamayan müşterilerin hesaplarında bulunan nakit ve/veya sermaye piyasası araçlarının aracı kurum tarafından müşteriler adına 60 ıncı maddede belirtilen
esaslar çerçevesinde Takasbank nezdinde bloke edilmesi,
ç) İlanda yer alan süre sonunda aracı kurumun taraf olduğu müşteri ihtilaflarına ilişkin
olarak, açılan dava tutarı ve/veya 9/6/1932 tarihli ve 2004 sayılı İcra ve İflas Kanunu kapsamındaki takiplere konu nakit ve/veya sermaye piyasası araçları ile bu ihtilaflı tutarların bloke
edilme gününe kadar işlemiş faizlerinin aracı kurum tarafından yatırımcılar adına 60 ıncı maddede belirtilen esaslar çerçevesinde Takasbank nezdinde bloke edilmesi,
d) Kendisine ulaşılamayan veya yazılı mutabakat sağlanamayan herhangi bir yatırımcının olmaması ya da taraf olunan herhangi bir yatırımcı ihtilafı bulunmaması durumunda ise
bu durumun tespitine ilişkin noter onaylı yönetim kurulu kararının Kurula gönderilmesi,
e) Aracı kurumun sermayesinde %10’un üzerinde paya sahip tüm ortaklarından, aracı
kurumun sermayesinde %10’un altında paya sahip ortakların olması halinde ise pay oranları
toplamı mevcut sermayenin en az %90’ını teşkil edecek diğer ortaklarından, aracı kurumun
sermaye piyasası faaliyetlerinden kaynaklanan bütün borçlarından payları ile orantılı olarak
sorumlu olduklarına ilişkin olarak alınacak taahhütname ile EK/3’te yer alan taahhütnamenin
Kurula iletilmesi
gerekir.
(3) Aracı kurumların, faaliyet izinlerinin iptal edilmesine ilişkin Kurul kararının kendilerine bildirildiği tarihten itibaren en geç 3 ay içinde sona erme kararı almaları veya esas sözleşmelerini ticaret unvanı ile amaç ve faaliyet konuları da dâhil yatırım hizmetleri ve faaliyetlerini kapsamayacak şekilde değiştirmeleri zorunludur. Bu değişikliklerin yayımlandığı Türkiye
Ticaret Sicili Gazetesi ilanı izleyen 10 iş günü içinde Kurula gönderilir.
(4) Bankaların yatırım hizmet ve faaliyetlerinden tamamen feragat etmeleri halinde birinci ve ikinci fıkrada yer alan hükümler uygulanır.
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Müşteriler adına bloke edilen varlıklara ilişkin esaslar
MADDE 60 – (1) 59 uncu maddenin ikinci fıkrasının (c) ve (ç) bentleri uyarınca bloke
edilecek nakit ve/veya sermaye piyasası araçları müşteri bazında hazırlanan bir liste ile aracı
kurum tarafından Kurula bildirilir.
(2) Hazırlanan listedeki bilgilerin aracı kurumun kayıtlarıyla uyumlu olduğu ve gerçek
durumu yansıttığına dair bağımsız denetim kuruluşu tarafından hazırlanacak bir rapor da bildirim yazısıyla birlikte Kurula gönderilir.
(3) Aracı kurumun hazırladığı listenin Kurul tarafından Takasbank’a iletilmesinden sonra ilgili varlıklar müşteriler adına Takasbank ve/veya MKK nezdinde aracı kurum tarafından
bloke edilir. Bu varlıklardan Takasbank nezdinde bloke edilebilecek nitelikte olanlar Takasbank
tarafından, kayden izlenmekte olanlar ise Takasbank’ın talebi üzerine MKK tarafından bazında
bloke edilir.
(4) Söz konusu varlıkların gerek Takasbank gerekse MKK nezdinde bloke edilmesine
ve serbest bırakılmasına yönelik işlemler Takasbank tarafından yürütülür.
(5) Bloke edilecek varlıklara ilişkin listelerde yer alan bilgilerin doğruluğundan aracı
kurum ve bağımsız denetim kuruluşu müteselsilen sorumlu olup, gerçeği yansıtmayan listelerin
Kurula gönderildiğinin tespit edilmesi durumunda, bu fiilde sorumluluğu bulunan aracı kurum
yöneticileri ve bağımsız denetçiler hakkında Kanunun 111 inci maddesinde yer alan hükümler
uygulanır.
(6) Müşteri nakitleri Takasbank tarafından anapara zarara uğratılmamak kaydıyla değerlendirilir. Bu varlıklardan elde edilen temettü ve faiz gibi gelirlerin de müşteri bazında izlenmesi esastır. Bu fıkranın uygulanmasına ilişkin esaslar Kurulca belirlenir.
(7) Müşteriler adına bloke edilen varlıklar yalnızca ilgili müşterilere iade edilmek veya
davaların aracı kurum lehine sonuçlanması durumunda, aracı kuruma iade edilmek üzere kullanılabilir. Söz konusu varlıklar bu amaçlar dışında kullanılamaz, üçüncü kişilere devredilemez,
kamu alacakları için olsa dahi haczedilemez, rehnedilemez, iflas masasına dâhil edilemez ve
üzerlerine ihtiyati tedbir konulamaz.
Mutabakat sağlanamaması nedeniyle bloke edilen varlıkların serbest bırakılması
MADDE 61 – (1) Aracı kurumlar tarafından 59 uncu maddenin ikinci fıkrasının (c)
bendi uyarınca mutabakat sağlanamaması nedeniyle bloke edilmiş olan varlıklar müşterilerin
doğrudan Takasbank’a başvurması üzerine Takasbank tarafından müşterilere iade edilir. Serbest
bırakılan nakit ve/veya sermaye piyasası araçlarına bağlı temettü ve faiz gibi her türlü getiri
de müşterilere iade edilir.
(2) Bu varlıkların serbest bırakılmasına ilişkin tüm işlemler Takasbank tarafından yerine
getirilir. Takasbank kendi nezdindeki belgeler ile müşteri tarafından ibraz edilen belgeleri incelemek ve müşteriden ödeme yapıldığına ilişkin yazılı beyan almak şartıyla varlıkları serbest
bırakır ve/veya bu varlıkların MKK tarafından serbest bırakılmasını sağlar. Takasbank, bu şekilde serbest bırakılan teminatlara ilişkin olarak 3 aylık dönemler itibarıyla hazırladığı raporu
Kurula gönderir.
İhtilaf nedeniyle bloke edilen varlıkların serbest bırakılması
MADDE 62 – (1) Aracı kurumların 59 uncu maddenin ikinci fıkrasının (ç) bendi uyarınca müşteri ihtilaflarına ilişkin olarak bloke edilmiş olan varlıkları, kesinleşmiş mahkeme
kararının ya da 2004 sayılı Kanun çerçevesinde takibin kesinleştiğine dair belgenin Takasbank’a
ibraz edilmesini müteakip, dava ya da takibin lehine sonuçlandığı tarafa iade edilmek üzere
Takasbank ve/veya Takasbank’ın talebi üzerine MKK tarafından serbest bırakılır. Varlıkların
müşteriler adına serbest bırakılması durumunda, Takasbank tarafından müşterilerden noter
onaylı ibraname alınması gerekir. Bu varlıkların serbest bırakılması sırasında, bunlara bağlı
her türlü temettü ve faiz gibi getiriler de müşterilere veya aracı kuruma iade edilmek üzere serbest bırakılır.
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(2) Dava ya da takibin müşteriler lehine sonuçlanması durumunda, müşterilere yapılacak ödemelerde Takasbank ve/veya MKK nezdinde bloke edilmiş olan varlıkların kullanılması
esastır. Ancak, müşterilere yapılacak ödemelerde bu teminatlar dışında kalan aracı kurum varlıklarının kullanılması halinde, müşterilere ödeme yapıldığına ilişkin noter onaylı ibranamenin
Takasbank’a ibraz edilmesini müteakip, söz konusu teminatlar aracı kuruma iade edilmek üzere
Takasbank tarafından ve/veya Takasbank’ın talebi üzerine MKK tarafından serbest bırakılır.
Bu şekilde ödeme yapılması sırasında, müşterilere hem aracı kurum hem de Takasbank tarafından yapılması muhtemel mükerrer ödemelerde sorumluluk ilgili aracı kuruma aittir.
(3) Bloke edilen varlıklardan yapılan ödemeler sonucunda bakiye kalması durumunda,
dava zamanaşımı süresi sonunda Takasbank ve/veya Takasbank’ın talebi üzerine MKK tarafından aracı kuruma iade edilmek üzere serbest bırakılır.
(4) Takasbank kendi nezdindeki belgeler ile müşteri tarafından ibraz edilen belgeleri
incelemek ve koşulların yerine getirildiğini tespit etmek şartıyla varlıkları serbest bırakır ve/veya bu teminatların MKK tarafından serbest bırakılmasını sağlar. Takasbank, bu şekilde serbest
bırakılan teminatlara ilişkin olarak 3 aylık dönemler itibarıyla hazırladığı raporu Kurula gönderir.
ONİKİNCİ BÖLÜM
Yeni Aracı Kurum Kurmak İçin Yetki Belgesi İptali
Yeni aracı kurum kuruluşu amacıyla faaliyet izninin iptali
MADDE 63 – (1) Halka açık olmayan en az bir aracı kurumun tüm faaliyet izinlerinin
iptali için talepte bulunarak yatırım hizmet ve faaliyetlerinden çekilmesi durumunda, bu Tebliğde aracı kurum kuruluşu için aranan şartların sağlanması kaydıyla yeni bir aracı kurum kurulmasına izin verilebilir. Bu durumda, yatırım hizmet ve faaliyetlerinden çekilecek aracı kurum
veya aracı kurumlar faaliyet izinlerinin iptaline ilişkin yönetim kurulu kararlarıyla Kurula başvuruda bulunur.
(2) Faaliyet izinleri iptal edilecek aracı kurum veya aracı kurumların yerine kurulacak
yeni aracı kurumun sermaye dağılımı, bu Tebliğde ortaklara ilişkin olarak öngörülen şartlar
sağlanmak kaydıyla serbestçe belirlenebilir. Yeni kurulacak aracı kurumun kurucu ortaklarının
yeni aracı kurum kurma ve faaliyet iznine ilişkin başvurusu bu Tebliğ hükümleri çerçevesinde
değerlendirilerek Kurulca sonuçlandırılır.
(3) Aracı kurum veya aracı kurumların faaliyet izinlerinin iptaline ilişkin başvuruları
59 uncu maddede yer alan hükümler çerçevesinde sonuçlandırılır ve sahip oldukları faaliyet
izinleri, kurulacak yeni aracı kurumun tüm hukuki işlemleri tamamlayarak faaliyete geçtiği
gün itibarıyla iptal edilir.
Taahhütname verilmesi
MADDE 64 – (1) Faaliyet izinleri iptal edilecek aracı kurumun sermayesinde %10’un
üzerinde paya sahip tüm ortakları, aracı kurumun sermayesinde %10’un altında paya sahip ortakların olması halinde ise pay oranları toplamı mevcut sermayenin en az %90’ını teşkil edecek
diğer ortakları, aracı kurumun sermaye piyasası faaliyetlerinden kaynaklanan bütün borçlarından payları ile orantılı olarak sorumlu olduklarına ilişkin bir taahhütnameyi faaliyet izinlerinin
iptalinden önce Kurula verir. Aracı kurum ortaklarının Kanunun 98 inci maddesinde yer alan
sorumlulukları saklıdır.
ONÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Yatırım Kuruluşları Hakkında Tedbirler
Faaliyet izinlerinin sınırlandırılması, faaliyetlerin geçici olarak durdurulması veya
iptali
MADDE 65 – (1) Kurul aşağıdaki hallerde, olayın mahiyet ve önemini göz önüne alarak, yatırım kuruluşlarının hizmet ve faaliyetlerinin kapsamını sermaye piyasası aracı, piyasa,
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merkez dışı örgüt veya yatırım hizmet ve faaliyetleri kapsamında iş ilişkisi kurulacak yatırım
kuruluşları bazında sınırlandırabilir, tamamen veya belirli sermaye piyasası faaliyetleri itibarıyla faaliyetlerini geçici olarak durdurabilir veya faaliyet izinlerini iptal edebilir:
a) Faaliyet izninin verildiği tarihten itibaren 2 yıl süreyle ilgili izin kapsamında herhangi
bir faaliyette bulunulmaması
b) Faaliyet izninin yanlış veya yanıltıcı beyanlarda bulunularak ya da hukuka aykırı diğer yollarla alınmış olması
c) Yatırım kuruluşlarının kuruluş, faaliyete geçme, faaliyet izni alınmasına ilişkin olarak
öngörülen şartlar ile aracı kurumun ortak ve yöneticilerinin, personelinin, merkez dışı örgütlerinin Kanunda ve Kurul düzenlemelerinde sayılan şart ve niteliklerden herhangi birini yerine
getirmediğinin ya da yitirdiğinin Kurulca tespitinden itibaren 3 ayı geçmemek üzere Kurulca
verilen süre içinde bu şartların yeniden sağlanamaması
ç) Faaliyet izni alındıktan sonra teminatların yükseltilmesi veya tamamlanması gerektiği
durumlarda, ilave veya eksik teminatın, bu durumun ortaya çıktığı tarihten itibaren 3 ayı geçmemek üzere Kurulca verilen süre içinde yatırılmamış olması
d) 66 ncı madde kapsamında hukuka aykırı faaliyet veya işlemlerinin tespit edilmiş olması
e) 67 nci madde kapsamında mali durumunun bozulmuş olması
(2) Bu Tebliğ uyarınca faaliyetlerinin geçici olarak durdurulmasına karar verilen aracı
kurumlara Kurulca 2 yılı geçmemek üzere uygun bir süre verilir. Verilen süre Kurul karar tarihinden itibaren başlar. Faaliyetlerin geçici olarak durdurulmasına ilişkin olarak verilen süre,
toplamı 2 yılı geçmemek üzere aracı kurumun talebi üzerine veya Kurul tarafından resen uzatılabilir. Sürenin sonunda aracı kurumun yeniden faaliyete geçememesi durumunda tüm faaliyet
izinleri iptal edilir.
(3) 2 yıl içinde faaliyetlerinin tamamı iki kez geçici olarak durdurulan aracı kuruma bu
tedbir üçüncü defa uygulanmaz, faaliyet izinleri iptal edilir. Yine bu süre içinde, aynı faaliyeti
iki kez geçici olarak durdurulan aracı kuruma üçüncü kez aynı müeyyide uygulanmaz, sadece
ilgili faaliyet izni iptal edilir.
(4) Faaliyet izinlerinin tamamı Kurulca iptal edilen aracı kurumlar hakkında 59 uncu
maddenin ikinci ve üçüncü fıkralarında yer alan hükümler uygulanır.
(5) Ayrıca Kurul, birinci fıkradaki hallerin varlığı durumunda herhangi bir yan hizmetin
sunulmasını, tüm yatırım kuruluşları veya münferit yatırım kuruluşu bazında geçici veya sürekli
olarak durdurmaya yetkilidir.
Yatırım kuruluşlarının hukuka aykırı faaliyet veya işlemlerinde uygulanacak tedbirler
MADDE 66 – (1) Kurul, yatırım kuruluşlarının mevzuat, Kurulca belirlenen standartlar
ve esas sözleşme hükümlerine aykırı faaliyetlerinin tespit edilmesi hâlinde; ilgililerden aykırılıkların Kurulca belirlenen bir sürede giderilmesini ve kanuna, işletme amaç ve ilkelerine uygunluğun sağlanmasını istemeye ya da doğrudan bu kurumların faaliyetlerinin kapsamını sınırlandırmaya veya geçici olarak durdurmaya, tamamen veya belirli sermaye piyasası faaliyetleri itibarıyla yetkilerini iptal etmeye ya da öngöreceği diğer her türlü tedbiri almaya yetkilidir.
(2) Kurul, hukuka aykırı faaliyet veya işlemlerde sorumluluğu tespit edilen yöneticilerin
ve çalışanların;
a) Sahip oldukları lisansları geçici veya sürekli olarak iptal etmeye,
b) Haklarında suç duyurusunda bulunulması kararından itibaren yargılama sonuçlanıncaya kadar imza yetkilerini sınırlandırmaya veya kaldırmaya
yetkilidir.
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(3) Kurul, hukuka aykırılıkta veya gerçekleştirilen işlemlerde sorumluluğu mahkeme
kararıyla tespit edilen yönetim kurulu üyelerini görevden almaya ve yapılacak ilk genel kurul
toplantısına kadar yerlerine yenilerini atamaya yetkilidir.
(4) Banka yönetim kurulu üyelerinin görevden alınması yönünde işlem tesis edilmeden
önce Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunun görüşü alınır.
Malî durumun bozulması hâlinde uygulanacak tedbirler
MADDE 67 – (1) Kurul, yatırım kuruluşlarının sermaye yeterliliği yükümlülüklerini
sağlayamadığı, sermaye piyasası faaliyetlerinden kaynaklanan nakit ödeme ve finansal araç
teslim yükümlülüklerini yerine getiremediği veya kısa sürede yerine getiremeyeceği ya da bunlardan bağımsız olarak malî yapılarının ciddî surette zayıflamakta olduğu ya da malî durumunun taahhütlerini karşılayamayacak kadar zayıflamış olduğunun tespiti hâlinde,
a) 3 ayı geçmemek üzere verilecek uygun süre içerisinde malî yapılarının güçlendirilmesini istemeye,
b) Herhangi bir süre vermeksizin doğrudan bu kurumların faaliyetlerini geçici olarak
durdurmaya,
c) Tamamen veya belirli sermaye piyasası faaliyetleri itibarıyla yetkilerini kaldırmaya,
faaliyet izinlerini iptal etmeye,
ç) Yatırımcıları tazmin kararı vermeye,
d) Sorumluluğu tespit edilen yöneticilerin ve çalışanların sahip oldukları lisansları geçici
veya sürekli olarak iptal etmeye, imza yetkilerini sınırlandırmaya veya kaldırmaya,
e) Gerektiğinde yönetim kurulu üyelerini görevden almaya ve yapılacak ilk genel kurul
toplantısına kadar yerlerine yenilerini atamaya,
f) Bu kurumların tedrîcî tasfiyelerine karar vermeye ve tasfiyenin bitmesini takiben gerektiğinde veya tedrîcî tasfiyeye gitmeksizin doğrudan iflaslarını istemeye,
g) Gerekli gördüğü diğer tedbirleri almaya
yetkilidir.
(2) Sermaye piyasası mevzuatına aykırılığın giderilmesi veya sermaye piyasası faaliyetinin yürütülmesine yönelik tedbirler hariç olmak üzere, bankalar hakkında birinci fıkrada
belirlenen tedbirlerin uygulanmasına Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunca karar
verilir. Söz konusu tedbirlerin, 5411 sayılı Kanunun ilgili hükümleri uyarınca yönetim veya
denetimi Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonuna devredilen bankalar hakkında uygulanmasına ise
Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu tarafından karar verilir.
(3) Aracı kurumların taahhütlerinin %10 undan veya alacaklılarının sayı itibarıyla
%10 undan fazlasının münferiden veya toplu olarak ibralaşma yoluyla ya da benzeri bir biçimde borcu azaltarak kısmi ifa için ibraname alınması halinde faaliyetleri sürekli olarak durdurulur ve yetki belgeleri iptal edilir. Şu kadar ki yukarıdaki oranın altında ibralaşma yapılmış
veya benzeri biçimde taahhütlerin azaltılmış olması halinde dahi, aracı kurumun durumu dikkate alınarak Kurulca Kanunun 96, 97, 98 inci maddelerine göre işlem tesis edilebilir.
Tedrîcî tasfiye ve iflas durumlarında uygulanacak tedbirler
MADDE 68 – (1) Kurul, yatırım kuruluşlarının iflası veya Kanunun 86 ncı maddesi
uyarınca tedrîcî tasfiyeye girmesi durumlarında, Kanunun 97 nci maddesi uyarınca sorumlulukları tespit edilmiş bulunmak kaydıyla; doğrudan veya dolaylı %10 undan fazla paya sahip
ortaklarının, görevden ayrılmış olan veya görevde bulunan yönetim kurulu üyelerinin ve imzaya
yetkili yöneticilerinin şahsen iflaslarını istemeye yetkilidir.
Konsolidasyon ve birleşme
MADDE 69 – (1) Kurul, gerekli gördüğü hallerde bir aracı kurumun başka bir aracı
kurumda %10 veya daha fazla paya sahip olması, yönetim kuruluna katılması, genel kurulunda
asaleten oy kullanması, iki aracı kurumdan birinin diğerini doğrudan ya da dolaylı biçimde
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yönetimi altında tutması veya iki aracı kurumun hakim ortağının aynı gerçek veya tüzel kişi
olması nedeniyle yönetim kontrolünde farklılık bulunmaması halinde, bu aracı kurumların tek
bir ticaret unvanı altında birleşmelerini isteyebilir.
ONDÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Teminatlar
Teminatlar
MADDE 70 – (1) Kurul, mali durumları açısından gerekli görülmesi halinde aracı kurumların tamamından, bir kısmından veya herhangi birisinden belirli bir tutar veya orandaki
teminatı belirli bir süre için Kurul adına Takasbank nezdinde bloke etmesini isteyebilir.
(2) Teminatların kullanımına ilişkin esaslar, söz konusu teminatların yatırılmasına ilişkin Kurul kararında açıkça belirtilir. Teminatlar bu amaçlar dışında kullanılamaz, üçüncü kişilere devredilemez, kamu alacakları için olsa dahi haczedilemez, rehnedilemez, iflas masasına
dâhil edilemez ve üzerine ihtiyati tedbir konulamaz.
(3) Aracı kurumların yatıracakları teminatlar, nakit, kamu borçlanma aracı, 28/3/2002
tarihli ve 4749 sayılı Kamu Finansmanı ve Borç Yönetiminin Düzenlenmesi Hakkında Kanun
kapsamında ihraç edilen kira sertifikası, Türkiye'de kurulu ve aracı kurumun sermaye veya yönetim bakımından doğrudan veya dolaylı ilişkisi olmayan bir bankadan alınmış teminat mektubu veya kurucusu olmadıkları yatırım fonu katılma payları şeklinde olabilir.
(4) Yatırım hizmetleri ve faaliyetlerine ilişkin olarak borsalar ile takas ve saklama kuruluşları tarafından verilmesi istenen teminatlar bu Tebliğdeki esaslara tabi değildir.
Teminatların yatırılması, izlenmesi ve değerlendirilmesine ilişkin esaslar
MADDE 71 – (1) Teminat yatırmasına karar verilen aracı kurum tarafından, Kurulca
belirlenen tutardaki teminatlar, ilgili Kurul kararında belirlenen süre boyunca Takasbank nezdinde bloke edilir. Kurul gerekli gördüğü durumlarda, teminatların bloke edilmesine ilişkin süreyi uzatabilir.
(2) Teminatın aracı kurum adına üçüncü bir kişi tarafından tevdi edilmesi durumunda,
üçüncü kişi teminata ilişkin haklarını aracı kuruma devrettiğine ilişkin bir temlikname verir.
Teminat ile ilgili hususlarda Kurul nezdindeki işlemleri aracı kurum yürütür.
(3) Aracı kurumların yatırmış olduğu teminatların değerlemesinde Kurulun sermaye
yeterliliği düzenlemelerinde yer alan değerleme ilkeleri esas alınır. Buna göre teminatlar Takasbank tarafından aylık olarak izlenir ve teminat yükümlülüklerini karşılayamayan aracı kurumlara ilişkin teminatların tamamlattırılması dahil tüm işlemler Takasbank tarafından yerine
getirilir. Takasbank teminatların durumuna ilişkin bir rapor hazırlayarak yıl sonunu takip eden
20 iş günü içerisinde Kurula gönderir.
Faaliyette olan aracı kurumların teminatlarının serbest bırakılması
MADDE 72 – (1) Faaliyette olan aracı kurumların 70 inci maddenin birinci fıkrası uyarınca Takasbank nezdinde Kurul adına bloke edilen teminatları, bu teminatların bloke edilmesine ilişkin Kurul kararında belirtilen nedenin ortadan kalkması veya Kurulca belirlenen sürenin
sona ermesini müteakip herhangi bir koşul öngörülmeksizin Kurulun bildirim yazısı üzerine
Takasbank tarafından aracı kuruma iade edilir.
Faaliyetleri geçici olarak durdurulan aracı kurumların teminatlarının serbest bırakılması
MADDE 73 – (1) Faaliyetleri geçici olarak durdurulan aracı kurumların 70 inci maddenin birinci fıkrası uyarınca yatırılan teminatları, yeniden faaliyete geçinceye veya faaliyet
izinlerinin tamamı iptal edilinceye kadar serbest bırakılmaz.
(2) Yeniden faaliyete geçen aracı kurumun teminatları, faaliyetlerine kesintisiz olarak
en az 1 yıl süreyle devam etmiş olmaları şartıyla Kurulun bildirim yazısı üzerine Takasbank
tarafından serbest bırakılır. Söz konusu 1 yıllık süreyi doldurmadan faaliyetleri yeniden geçici
olarak durdurulan ve daha sonra yeniden faaliyete geçen aracı kurumlar için 1 yıllık sürenin
hesaplanmasına son faaliyete geçme tarihinden itibaren başlanır.
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Faaliyet izinlerinin tamamı iptal edilen aracı kurumların teminatlarının serbest
bırakılması
MADDE 74 – (1) Faaliyet izinlerinin tamamı iptal edilen aracı kurumların 70 inci maddenin birinci fıkrası uyarınca yatırılan teminatlarının serbest bırakılmasında bu maddede yer
alan esaslar dikkate alınır.
(2) Bu aracı kurumlardan hakkında Kurulca yatırımcıları tazmin ve/veya tedrici tasfiye
kararı alınanların teminatları Kurulun bildirimi üzerine YTM’ye tevdi edilmek üzere Takasbank
tarafından serbest bırakılır.
(3) Bu aracı kurumlardan hakkında mahkeme tarafından iflas kararı alınanların teminatları, iflas idaresinin iflasın kapanması için ticaret mahkemesine başvurması ve 2004 sayılı
Kanun uyarınca mahkeme tarafından iflasın kapanması kararı verilmesinden sonra anılan kararın iflas dairesi tarafından ilan edilerek iflas tasfiyesi tamamlanıncaya kadar Takasbank nezdinde tutulur. İflas tasfiyesi tamamlandıktan sonra iflas dairesinden alınan sıra cetveline göre
iflas idaresi tarafından aciz vesikası verilen alacaklılardan teminat üzerinde hak sahibi olabilecek müşteriler için keyfiyet Kurul tarafından ülke çapında günlük olarak yayımlanan tirajı
en yüksek on gazeteden en az ikisinde ve en az 5 iş günü boyunca Kamuyu Aydınlatma Platformunda ve Kurulun internet sitesinde ilan edilir. Söz konusu ilanları takip eden 3 üncü ayın
sonuna kadar başvuran müşterilerden aracı kurumdan alacaklı olduğu tespit edilenler, teminat
tutarı alacakların tamamını karşılaması durumunda tamamen, karşılamaması durumunda ise
garameten ödeme yapılmak üzere Takasbanka bildirilir. Bu ödemeyi müteakip bakiye teminat
kalması durumunda, bu tutar ilanların yayımlanmasını takip eden 6 ncı ayın sonunda Kurulun
bildirimi üzerine ilgili iflas dairesine tevdi edilmek üzere Takasbank tarafından serbest bırakılır.
(4) Faaliyet izinlerinin tamamı iptal edilmiş aracı kurumlardan hakkında tedrici tasfiye
veya iflas kararı alınmamış olanların teminatlarının iadesi konusunda Kurula başvuruda bulunulması gerekir. Bu başvurunun değerlendirilebilmesi için;
a) Aracı kurum nezdinde sermaye piyasası faaliyetleri ile ilgili teminatların serbest bırakılmasına engel teşkil edecek mahiyette herhangi bir denetim, şikâyet ve uyuşmazlık bulunmaması,
b) Aracı kurumun borsalar, Takasbank, MKK, Birlik veya Kurula karşı herhangi bir
mali yükümlülüğünün bulunmaması,
c) Aracı kurum unvanının ve faaliyet konusunun yatırım hizmet ve faaliyetlerini içermeyecek şekilde değiştirilmiş olması veya sona erme kararı verilmiş olması
şartlarının yerine getirilmesi zorunludur. Bu şartları yerine getirmiş olan ve başvuruları
Kurulca uygun bulunan aracı kurumların teminatları, Kurulun bildirim yazısı üzerine Takasbank
tarafından aracı kuruma iade edilir.
Teminatların ödemelerde kullanılmasına ilişkin özel durumlar
MADDE 75 – (1) Faaliyetleri kendi isteği ile ya da Kurul tarafından geçici olarak durdurulan ya da faaliyet izinleri tamamen iptal edilen aracı kurumların elektrik, su, telefon, vergi,
sigorta primi ve YTM aidatı gibi zaruri faaliyet giderlerinin, teminatlarının Kurulca istenen tutarın üzerinde kalan kısmından ödenmesi mümkündür. Söz konusu ödemelerin yapılması için
aracı kurum ortaklarının yazılı onaylarının bulunması, yönetim kurulunun bu yönde karar alması ve aracı kurum tarafından yapılan ödemenin tevsik edilmesi şarttır. Yapılan ödemelerin
muvazaalı veya mevzuata aykırı yapılmış olması ya da gerçek hak sahiplerine yapılmamış olması durumunda, ödemeler nedeniyle aracı kurum yönetim kurulu sorumludur.
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ONBEŞİNCİ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler
Yürürlükten kaldırılan tebliğ ve atıflar
MADDE 76 – (1) 14/4/2009 tarihli ve 27200 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Aracı
Kurumlar Tarafından Yatırılan Teminatların Kullanım Esasları Tebliği (Seri: V, No: 101) yürürlükten kaldırılmıştır. Yürürlükten kaldırılan tebliğe yapılan atıflar, bu Tebliğe yapılmış sayılır.
Tebliğ hükümlerine uyum sağlanması
GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Yatırım kuruluşları bu Tebliğ ile öngörülen yükümlülükleri
yerine getirdiklerini, Kurulun yatırım hizmetleri ve faaliyetleri ile yan hizmetlere ilişkin esaslar
ile ilgili düzenlemeleri kapsamında Kurula yapacakları başvuru sırasında tevsik eder.
Mevcut personele ilişkin hükümler
GEÇİCİ MADDE 2 – (1) Bu Tebliğin yayımı tarihi itibariyle yatırım kuruluşlarında
irtibat bürosu sorumlusu veya ihtisas personeli olarak istihdam edilen kişilerden lise mezunu
olanlar mevcut görevlerine devam edebilir.
Mevcut müşteriler ile ilgili geçiş süresi
GEÇİCİ MADDE 3 – (1) Yatırım kuruluşları Kurulun yatırım hizmetleri ve faaliyetleri
ile yan hizmetlere ilişkin esaslar ile ilgili düzenlemeleri uyarınca sunmak istedikleri yatırım
hizmetleri ve faaliyetleri ile yan hizmetler için Kuruldan izin almalarını izleyen 1 yıl içinde
mevcut müşterilerine ilişkin olarak, bu Tebliğin çerçeve sözleşmelerin imzalanması, müşterinin
sınıflandırılması ve uygunluk testine tabi tutulmasına dair yükümlülüklerini yerine getirir.
Mevcut teminatların serbest bırakılması
GEÇİCİ MADDE 4 – (1) Bu Tebliğin yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla faaliyette olan
aracı kurumların, yürürlükten kaldırılan Seri: V, No: 101 sayılı Aracı Kurumlar Tarafından Yatırılan Teminatların Kullanım Esasları Tebliğinin 4 üncü maddesinin birinci fıkrası kapsamında
yatırdıkları teminatlar, herhangi bir koşul öngörülmeksizin III-37.1 sayılı Yatırım Hizmetleri
ve Faaliyetleri ile Yan Hizmetlere İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğin geçici 2 nci maddesi uyarınca faaliyetlere ilişkin asgari özsermaye yükümlülüğünün yerine getirilmesini takiben 1 ay
içinde Takasbank tarafından serbest bırakılır.
(2) Bu Tebliğin yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla faaliyetleri kendi isteği ile ya da Kurul
tarafından geçici olarak durdurulan aracı kurumların, yürürlükten kaldırılan Seri: V, No: 101
sayılı Aracı Kurumlar Tarafından Yatırılan Teminatların Kullanım Esasları Tebliğinin 4 üncü
maddesinin birinci fıkrası kapsamında yatırmış oldukları teminatların serbest bırakılmasında,
73 üncü maddede belirtilen esaslar dikkate alınır.
(3) Bu Tebliğin yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla faaliyet izinlerinin tamamı iptal edilen
aracı kurumların, yürürlükten kaldırılan Seri: V, No: 101 sayılı Aracı Kurumlar Tarafından Yatırılan Teminatların Kullanım Esasları Tebliğinin 4 üncü maddesinin birinci fıkrası kapsamında
yatırmış oldukları teminatların serbest bırakılmasında, 59 uncu maddenin ikinci fıkrasında ve
74 üncü maddede belirtilen esaslar dikkate alınır. Ancak 59 uncu maddenin ikinci fıkrasının
uygulanması sırasında, (e) bendindeki taahhütnamelerden yalnızca EK/3’te yer alan taahhütname aranır.
Yürürlük
MADDE 77 – (1) Bu Tebliğ 1/7/2014 tarihinde yürürlüğe girer.
(2) 31 ve 32 nci maddelerde yer alan profesyonel müşteri ve talebe dayalı profesyonel
müşteri tanımları, Kurulun düzenlemelerinde yer alan nitelikli yatırımcının belirlenmesi bakımından Tebliğin yayımlandığı tarihten itibaren esas alınır.
Yürütme
MADDE 78 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Kurul yürütür.
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EK/1
YATIRIM HİZMET VE FAALİYETLERİ GENEL RİSK BİLDİRİM FORMU
Önemli Açıklama
Sermaye piyasalarında yapacağınız işlemler sonucunda kar elde edebileceğiniz gibi zarar riskiniz de bulunmaktadır. Bu nedenle, işlem yapmaya karar vermeden önce, piyasada karşılaşabileceğiniz riskleri anlamanız, mali durumunuzu ve kısıtlarınızı dikkate alarak karar vermeniz gerekmektedir.
Bu amaçla, III-39.1 sayılı “Yatırım Kuruluşlarının Kuruluş ve Faaliyet Esasları Hakkında Tebliğ”in 25 inci maddesinde öngörüldüğü üzere “Yatırım Hizmet ve Faaliyetleri Genel
Risk Bildirim Formu"nda yer alan aşağıdaki hususları anlamanız gerekmektedir.
Uyarı
İşlem yapmaya başlamadan önce çalışmayı düşündüğünüz kuruluşun yapmak istediğiniz sermaye piyasası işlemlerine ilişkin yetkisi olup olmadığını kontrol ediniz. Sermaye piyasası
işlemleri konusunda yetkili olan banka ve sermaye piyasası aracı kurumlarını www.spk.gov.tr
veya www.tspakb.org.tr web sitelerinden öğrenebilirsiniz.
Risk Bildirimi
İşlem yapacağınız yatırım kuruluşu ile imzalanacak “Çerçeve Sözleşme”de belirtilen
hususlara ek olarak, aşağıdaki hususları anlamanız çok önemlidir.
1. Yatırım kuruluşu nezdinde açtıracağınız hesap ve bu hesap üzerinden gerçekleştirilecek tüm işlemler için Sermaye Piyasası Kurulu, borsalar ve takas merkezleri tarafından çıkartılan ilgili her türlü mevzuat ve benzeri tüm idari düzenleme hükümleri uygulanacaktır.
2. Sermaye piyasası işlemleri çeşitli oranlarda risklere tabidir. Piyasada oluşacak fiyat
hareketleri sonucunda yatırım kuruluşuna yatırdığınız paranın tümünü kaybedebileceğiniz gibi,
kayıplarınız yapacağınız işlemin türüne göre yatırdığınız para tutarını dahi aşabilecektir.
3. Kredili işlem veya açığa satış gibi işlemlerde kaldıraç etkisi nedeniyle, düşük özkaynakla işlem yapmanın piyasada lehe çalışabileceği gibi aleyhe de çalışabileceği ve bu anlamda
kaldıraç etkisinin tarafınıza yüksek kazançlar sağlayabileceği gibi zararlara da yol açabileceği
ihtimali göz önünde bulundurulmalıdır.
4. Yatırım kuruluşunun piyasalarda yapacağınız işlemlere ilişkin tarafınıza aktaracağı
bilgiler ve yapacağı tavsiyelerin eksik ve doğrulanmaya muhtaç olabileceği tarafınızca dikkate
alınmalıdır.
5. Sermaye piyasası araçlarının alım satımına ilişkin olarak yatırım kuruluşunun yetkili
personelince yapılacak teknik ve temel analizin kişiden kişiye farklılık arz edebileceği ve bu
analizlerde yapılan öngörülerin kesin olarak gerçekleşmeme olasılığının bulunduğu dikkate
alınmalıdır.
6. Yabancı para cinsinden yapılan işlemlerde, yukarıda sayılan risklere ek olarak kur
riskinin olduğunu, kur dalgalanmaları nedeniyle Türk Lirası bazında değer kaybı olabileceği,
devletlerin yabancı sermaye ve döviz hareketlerini kısıtlayabileceği, ek ve/veya yeni vergiler
getirebileceği, alım satım işlemlerinin zamanında gerçekleşmeyebileceği bilinmelidir.
7. İşlemlerinize başlamadan önce, yatırım kuruluşunuzdan yükümlü olacağınız bütün
komisyon ve diğer muamele ücretleri konusunda teyit almalısınız. Eğer ücretler parasal olarak
ifade edilmemişse, ücretlerin parasal olarak size nasıl yansıyacağı ile ilgili anlaşılır örnekler
içeren yazılı bir açıklama talep etmelisiniz.
İşbu sermaye piyasası işlemleri risk bildirim formu, müşteriyi genel olarak mevcut riskler hakkında bilgilendirmeyi amaçlamakta olup, sermaye piyasası araçlarının alım satımından
ve uygulamadan kaynaklanabilecek tüm riskleri kapsamayabilir. Dolayısıyla tasarruflarınızı
bu tip yatırımlara yönlendirmeden önce dikkatli bir şekilde araştırma yapmalısınız.
Yukarıdaki tüm hususları okuyup, anladığımı; işbu esasların uygulanması sırasında Aracı Kurumun/Bankanın kusuru veya ihmali nedeniyle doğabilecek zararlarımı talep ve dava
haklarım saklı kalmak kaydıyla özgür iradem sonucu bu “Yatırım Hizmet ve Faaliyetleri Genel
Risk Bildirim Formu”nu imzaladığımı ve bundan sonra Sözleşme’yi imzalayarak Form’un bir
örneğini aldığımı kabul ve beyan ederim.
Not: Risk bildirim formu matbu olarak hazırlanabilir. Müşterinin bu formu “okudum,
anladım” ibaresi ile imzalaması yeterlidir.
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EK/2
İLAN METNİ
(Faaliyet izinlerinden tamamen feragat edilmesi halinde)
................................ MENKUL DEĞERLER A.Ş.’YE İLİŞKİN
SERMAYE PİYASASI KURULU BAŞKANLIĞI'NDAN YAPILAN DUYURU
............... Menkul Değerler A.Ş. (Şirket) faaliyet izinlerinin tamamının iptal edilmesi
talebiyle Sermaye Piyasası Kurulu’na (Kurul) başvuruda bulunmuştur. Başvurunun Kurulca
uygun görülmesi halinde Şirket sona ermek ya da faaliyet konusunu değiştirmek suretiyle sermaye piyasası faaliyetlerini durduracak ve aracı kurum olma niteliğini kaybedecektir.
Bu nedenle, Şirket’ten yatırım hizmet ve faaliyetleri ile yan hizmetlerle ilgili olarak
herhangi bir hak veya alacağı bulunduğu iddiasında olan müşterilerin, dava açılmış olması halinde dava açıldığına ilişkin mahkemeden alınacak derkenarı, takip yapılması durumunda takibe
ilişkin belgeleri ya da aracı kurum nezdindeki hesabı ile mutabık olmadığı tutara ilişkin beyanı
işbu ilan tarihinden itibaren 3 ay içinde Şirkete ve Kurula göndermeleri gerekmektedir.
Müşterilerin hak kaybına uğramamaları bakımından kamuoyuna önemle duyurulur.
Sermaye Piyasası Kurulu
Adres: Eskişehir Yolu 8. Km No:156 06530 ANKARA
Tel: +90 (312) 292 90 90
Faks: +90 (312) 292 90 00
Şirketin unvanı
Adresi
Telefon ve Faks Numarası
EK/3
TAAHHÜTNAME
Faaliyet izinlerinin tamamının iptal edilmesi nedeniyle; yönetim kurulu üyesi/sermayesinde % ... oranında pay ile ortağı olduğum ................ A.Ş.’nin
1) Ekte yer alan sermaye yeterliliği tabloları ve genel ana mizanı ile müşteri bazında
nakit ve sermaye piyasası aracı alacaklarını gösterir hesap dökümlerinin işbu taahhütname
tarihi itibariyle gerçek durumu yansıttığını ve herhangi bir hata ve eksiklik olmadığını,
2) Kayıtlara yansıtılan veya yansıtılmayan, yatırım hizmet ve faaliyetleri ile yan hizmetlerden kaynaklanan yargı kararı ile kesinleşen müşteri alacaklarının kayıtsız şartsız ödeneceğini, bu durumun tarafımıza bildirilmesini müteakip başkaca hiçbir şarta gerek kalmaksızın
müşteri alacağının tutarı ne olursa olsun derhal ödeneceğini; müşterinin doğrudan doğruya
hakkımda kovuşturma yapabileceğini; yasal zamanaşımı süreleri içerisinde bu taleplerden tarafıma ödenen tutar ile sınırlı olarak şahsen, müteselsilen ve tüm malvarlığımla sorumlu olduğumu
kabul, beyan ve taahhüt ederim.
TARİH
İMZA
(YÖNETİM KURULU BAŞKANI-ÜYELER- ORTAKLAR)
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Sermaye Piyasası Kurulundan:
BİREYSEL PORTFÖYLERİN VE KOLEKTİF YATIRIM KURULUŞLARININ
PERFORMANS SUNUMUNA, PERFORMANSA DAYALI ÜCRETLENDİRİLMESİNE
VE KOLEKTİF YATIRIM KURULUŞLARINI NOTLANDIRMA VE SIRALAMA
FAALİYETLERİNE İLİŞKİN ESASLAR HAKKINDA TEBLİĞ
(VII-128.5)
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar
Amaç
MADDE 1 – (1) Tebliğin amacı bireysel yatırımcılara ve kolektif yatırım kuruluşlarına
ait portföylerin, kamuya ilan edilerek veya yatırımcıya birebir sunulmak üzere ilan edilmeksizin
performanslarının sunum esasları ve performansa dayalı ücretlendirilmesi ile kolektif yatırım
kuruluşlarını notlandırma ve sıralama faaliyetlerine ilişkin esasları belirlemektir.
Kapsam
MADDE 2 – (1) Tebliğin kapsamı, bireysel portföylerin ve kolektif yatırım kuruluşlarının performans sunumuna ve performansa dayalı ücretlendirilmesine ilişkin esaslar ile kolektif
yatırım kuruluşlarının performanslarının notlandırılması ve sıralanması faaliyetidir.
(2) 15/2/2011 tarihli ve 6112 sayılı Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayın Hizmetleri Hakkında Kanun çerçevesinde faaliyet gösteren medya hizmet sağlayıcıları ile 9/6/2004
tarihli ve 5187 sayılı Basın Kanunu çerçevesinde süreli yayın yapanlar tarafından veya belli
bir kişiye veya mali durumları, risk ve getiri tercihleri benzer nitelikteki bir gruba yönelik olmamak kaydıyla medya ve elektronik ortamda sunulan kolektif yatırım kuruluşlarının basit
getiri oranları Tebliğ kapsamında değildir. Ancak fıkra kapsamında yapılacak sunumlarda kaynak gösterilmesi zorunludur.
(3) Girişim sermayesi yatırım fonları ve gayrimenkul yatırım fonları Tebliğ kapsamında
yer almamaktadır. Girişim sermayesi yatırım ortaklıkları ve gayrimenkul yatırım ortaklıkları
ise portföylerinde yer alan para ve sermaye piyasası araçları ile sınırlı olmak üzere, Tebliğin
sadece performansa dayalı ücretlendirmeye ilişkin esaslarına tabidir.
Dayanak
MADDE 3 – (1) Tebliğ, 6/12/2012 tarihli ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanununun
48 inci, 54 üncü ve 128 inci maddelerine dayanılarak düzenlenmiştir.
Tanımlar ve kısaltmalar
MADDE 4 – (1) Tebliğde geçen;
a) Bireysel yatırımcı: Kolektif yatırım kuruluşları dışında kalan ve yetkili kurumlardan
portföy yönetim hizmeti alan kişi ve kurumları,
b) Birlik: Türkiye Sermaye Piyasaları Birliğini,
c) Eşik değer: Karşılaştırma ölçütü olmayan portföylerin getirisinin kıyaslanması amacıyla kullanılan değeri,
ç) Kamuyu aydınlatma dokümanları: İzahname, tasarruf sahiplerine satış duyurusu, ihraç belgesi ve yatırımcı bilgi formunu,
d) Kanun: 6362 sayılı Kanunu,
e) KAP: Kamuyu Aydınlatma Platformu’nu,
f) Karşılaştırma ölçütü: Portföyün getirisinin kıyaslanmasını sağlayan endeks veya endeksler ile kolektif yatırım kuruluşları ile sınırlı olmak üzere, yatırım stratejisi ve yatırım yapılan varlık ve işlemlerin niteliklerine uygun olarak belirlenecek ve Kurulca uygun görülecek
referans getiri oranlarını veya değerlerini,
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g) Kolektif yatırım kuruluşları: Kanun kapsamında kurulan yatırım fonlarını ve yatırım
ortaklıklarını,
ğ) Kurul: Sermaye Piyasası Kurulu’nu,
h) Net aktif değer: Yatırım ortaklıklarının portföy değerine varsa diğer varlıkların ve
alacakların eklenmesi ve borçların düşülmesi suretiyle bulunan değeri,
ı) Portföy: Para ve sermaye piyasası araçları, kıymetli madenler ile Kurulca uygun görülen varlıklar ve işlemlerin tümünü,
i) Portföy değeri: Portföydeki varlıkların ve işlemlerin Kurul düzenlemelerinde, içtüzükte, izahnamede, esas sözleşmede veya portföy yönetim sözleşmelerinde belirlenen esaslar
çerçevesinde değerlenmesi neticesinde bulunan değeri,
j) Toplam değer: Yatırım fonlarının portföy değerine varsa diğer varlıkların ve alacakların eklenmesi ve borçların düşülmesi suretiyle bulunan değeri,
k) Yetkili kurum: Portföy yönetim şirketi, bireysel portföy yöneticiliği faaliyetinde bulunmasına izin verilen aracı kurum ile yatırım ve kalkınma bankalarını,
ifade eder.
İKİNCİ BÖLÜM
Portföylerin Değerlemesine, Getirinin Hesaplanmasına, Karşılaştırma
Ölçütüne ve Eşik Değere İlişkin Esaslar
Portföylerin değerlemesi
MADDE 5 – (1) Bireysel portföyler için portföy yönetim sözleşmesinde, kolektif yatırım kuruluşları için ise esas sözleşme, içtüzük veya kamuyu aydınlatma belgelerinde aksi belirtilmedikçe portföylerin günlük olarak değerlenmesi esastır.
Portföy getiri oranının hesaplanması
MADDE 6 – (1) Portföy getiri oranı, performans dönemi sonundaki; bireysel portföyler
için giderler düşüldükten sonraki portföy değerindeki, kolektif yatırım kuruluşları için ise birim
pay başına toplam değer veya net aktif değerdeki bir önceki döneme göre değişimin yüzde cinsinden ifadesidir.
Portföyün nispi getiri oranının hesaplanması
MADDE 7 – (1) Portföyün nispi getiri oranı; performans dönemi sonu itibarı ile hesaplanan portföyün vergi öncesi getiri oranından karşılaştırma ölçütünün getiri oranının veya
eşik değerin çıkarılması sonucu bulunacak pozitif ya da negatif yüzdesel değerdir.
Karşılaştırma ölçütünün ve eşik değerin belirlenmesi
MADDE 8 – (1) Karşılaştırma ölçütü; kolektif yatırım kuruluşunun türü dikkate alınarak izahnamede veya ihraç belgesinde yer alan yatırım stratejisi ile yatırım yapılan varlık ve
işlemlerin niteliklerine uygun şekilde, tek bir endeks veya endekslerin ağırlıklandırılması yoluyla belirlenebileceği gibi yatırım stratejisine uygun olan ve Kurulca uygun görülecek diğer
referans getiri oranı veya oranlarının ağırlıklı ortalaması olarak da belirlenebilir.
(2) Karşılaştırma ölçütü olarak yurtiçinde veya yurtdışında genel kabul görmüş ve yaygın olarak kullanılan piyasa endekslerinin yanı sıra Kurulca uygun görülen farklı endekslerin
de kullanılması mümkündür. Portföyde yer alan varlıkların dağılımından bağımsız olarak döviz,
enflasyon gibi endeksler kullanılamaz. Ancak performans sunum raporlarında bu tür kriterlerin
performans dönemi içerisindeki getiri oranlarına yer verilebilir.
(3) Kolektif yatırım kuruluşları için belirli bir yatırım stratejisi bulunmaması, yatırım
stratejisinin sürekli değişmesi, çoklu varlık gruplarına yatırım yapılması veya mutlak getiri hedeflenmesi ve benzeri sebeplerle karşılaştırma ölçütü belirlenemediği durumlarda eşik değer
kullanılabilir. Eşik değer portföyde yer alan varlıklardan bağımsız olarak belirlenebilir ve sabit
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ve/veya değişken unsurlardan oluşabilir. Eşik değerin belirlenmesinde, bir yatırım aracı veya
işleminin getirisi referans olarak alınabilir veya bağımsız olarak sabit bir değer belirlenebilir.
Performans dönemi başında belirlenen eşik değerin, gecelik Türk Lirası referans faiz oranının
performans dönemine denk gelen bileşik getirisinden düşük olması durumunda, eşik değer olarak gecelik Türk Lirası referans faiz oranının performans dönemine denk gelen bileşik getirisi
kullanılır. Portföyünün %51’ini devamlı olarak yabancı para cinsinden varlıklara yatıran kolektif yatırım kuruluşlarında eşik değerin alt sınırı için Kurulca farklı esaslar belirlenebilir.
(4) Portföy yöneticiliği hizmeti verilen bireysel yatırımcılar, yabancı kolektif yatırım
kuruluşları ve yurtdışında yerleşik kişilerin portföyleri ile Türkiye’de kurulmuş serbest yatırım
fonları ve özel fonlar için ihtiyari olarak karşılaştırma ölçütü belirlenebileceği gibi eşik değer
de belirlenebilir. Eşik değer belirlenmesi halinde bireysel yatırımcılar dışındakilere, bu maddenin üçüncü fıkrasında belirtilen eşik değer alt sınırına ilişkin esaslar uygulanmaz.
(5) Karşılaştırma ölçütünün ve eşik değerin hesaplanmasına ilişkin açıklama ve örnekler
Tebliğin 2 numaralı ekinde yer almaktadır.
(6) Portföy yönetim sözleşmesinde ve kolektif yatırım kuruluşlarının içtüzükleri ile kamuyu aydınlatma dokümanlarında karşılaştırma ölçütünün veya eşik değerin belirlenme esaslarına yer verilir. Karşılaştırma ölçütü ve eşik değer, kolektif yatırım kuruluşlarında tür değişimleri haricinde, sadece izleyen hesap döneminin başından itibaren geçerli olmak üzere değiştirilebilir.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Performansa Dayalı Ücretlendirme Dönemi ve Performansa Dayalı
Portföy Yönetim Ücretine İlişkin Esaslar
Performansa dayalı ücretlendirme dönemi
MADDE 9 – (1) Performansa dayalı ücretlendirme yapılabilmesi için portföy yönetim
sözleşmesi ile kolektif yatırım kuruluşlarının içtüzüklerinde ve kamuyu aydınlatma dokümanlarında performansa dayalı ücretlendirmeye ilişkin esaslara ve hesaplama örneklerine yer verilmesi zorunludur.
(2) Portföy yönetim sözleşmesi, içtüzük ve kamuyu aydınlatma dokümanlarında farklı
şekilde belirlenmediği sürece portföyün hesap dönemi aynı zamanda performansa dayalı ücretlendirme dönemidir. Performansa dayalı ücretlendirme dönemi içerisinde fona veya değişken
sermayeli menkul kıymet yatırım ortaklığına iade edilen katılma payları veya paylar için iade
tarihi esas alınarak hesaplama yapılır.
Performansa dayalı portföy yönetim ücreti alınmasına ilişkin esaslar
MADDE 10 – (1) Performansa dayalı portföy yönetim ücreti nispi getiri üzerinden tahakkuk ettirilir. Performansa dayalı portföy yönetim ücreti oranı sabit veya değişken olabilir.
Bu oran, yabancı kolektif yatırım kuruluşları, serbest yatırım fonları ve özel fonlar hariç olmak
üzere kolektif yatırım kuruluşlarında azami %20 olarak belirlenebilir.
(2) Performansa dayalı portföy yönetim ücreti; yatırım fonları ve değişken sermayeli
menkul kıymet yatırım ortaklıklarında fon ve ortaklığın yatırımcılarından bireysel yatırımcılar
ve menkul kıymet yatırım ortaklıklarında ise portföyden tahsil edilir. Tahsilat, yatırımcı hesabından varsa nakit olarak, yoksa yatırımcıların sahip olduğu payların/katılma paylarının tekabül
eden tutarda nakde çevrilmesi suretiyle yapılır.
(3) Kolektif yatırım kuruluşlarında performansa dayalı portföy yönetim ücretinin tahakkuk ettirilebilmesi için yüksek iz değerin aşılması ve nispi getirinin pozitif olması zorunludur. Yüksek iz değerin ve bu fıkra kapsamındaki nispi getirinin hesaplanmasına ilişkin örnekler Tebliğin 3 numaralı ekinde yer almaktadır.
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(4) Yüksek iz değer, yatırım fonu ve değişken sermayeli menkul kıymet yatırım ortaklıklarının yatırımcılarının her bir pay alım işlemi için ayrı ayrı tespit edilir. Bir yatırımcı için
ilk yüksek iz değer yatırımcının katılma payı veya pay satın alma fiyatıdır. Menkul kıymet yatırım ortaklıklarında ise, ilk yüksek iz değer portföy yönetim hizmeti verilmeye başlandığı tarihteki birim pay başına net aktif değerdir.
(5) Yüksek iz değer, her performans ücreti alınan dönem itibari ile performans ücretine
esas olan birim pay başına toplam değer veya net aktif değer olarak yeniden belirlenir.
(6) Kolektif yatırım kuruluşlarında performansa dayalı portföy yönetim ücretine ilişkin
yapılacak hesaplamalarda “İlk Giren İlk Çıkar” yöntemi uygulanır.
(7) Kurul, kolektif yatırım kuruluşu türü bazında yüksek iz değer uygulamasına ve yüksek iz değerin güncellenmesine ilişkin farklı esaslar belirleyebilir.
(8) Performansa dayalı ücretlendirme için yapılacak hesaplamalarda, bireysel portföylere ilişkin nispi getiri hesaplamasında zaman ağırlıklı getiri yönteminin yanı sıra, açıklaması
Tebliğin 1 numaralı ekinde yer alan para ağırlıklı getiri yöntemi de kullanılabilir. Bireysel portföylerde yüksek iz değer uygulaması ihtiyari olup, uygulanması halinde performansa dayalı
portföy yönetim ücreti alınabilmesi için yüksek iz değerin aşılması ve nispi getirinin pozitif
olması zorunludur. İlk yüksek iz değer portföy yönetim hizmeti verilmeye başlandığı tarihteki
portföy değeri olup, daha sonraki dönemlerde yüksek iz değer her performans ücreti alınan dönem itibari ile performans ücretine esas olan portföy değeri olarak yeniden belirlenir.
(9) Para piyasası fonlarının, kısa vadeli borçlanma araçları fonlarının ve koruma amaçlı
fonlar ile garantili fonların yatırımcılarından performansa dayalı portföy yönetim ücreti alınamaz.
(10) Performansa dayalı portföy yönetim ücreti alınabilmesi için, yetkili kurumlar tarafından yatırımcı bazında takibi sağlayacak teknik alt yapının oluşturulması zorunludur. Ancak, Kurulun 2/7/2013 tarihli ve 28695 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan III-55.1 sayılı Portföy Yönetim Şirketleri ve Bu Şirketlerin Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Tebliğinin 19 uncu maddesinde belirtilen esaslar çerçevesinde İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş., aracı kurum,
yatırım ve kalkınma bankaları ile Kurulca uygun görülecek uzmanlaşmış diğer kuruluşlardan
da bu hususta hizmet alınması mümkündür. Yetkili kurum sadece ücretlendirmeye ilişkin hesaplamanın doğruluğundan sorumludur. Dışarıdan hizmet alınması durumunda da bu sorumluluk devam eder.
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Performans Sunumuna İlişkin Esaslar
Performans sunum dönemi
MADDE 11 – (1) Kurulun kolektif yatırım kuruluşlarına ilişkin düzenlemelerinde aksi
belirtilmedikçe, kamuya ilan edilecek sunumlar son 5 yıl için Ocak-Aralık dönemini kapsayacak şekilde ve yıllık olarak yapılır. Cari yıl içindeki sunumlar ise aylık dönemler itibari ile yapılabilir. Aylık sunum yapılması halinde; dönem başı olarak ay içindeki herhangi bir gün seçilemez, cari yıl içindeki ara dönemlerde hesaplanan getiriler yıllığa çevrilemez. 5 yıldan kısa
süreli portföylerde ise ilk halka arz tarihi veya portföy yönetim hizmeti verilmeye başlandığı
tarihten, yatırım stratejisinin tür değişikliğine bağlı olarak değiştirilmesi durumunda ise değişiklik tarihinden sonraki dönemler için sunum yapılır.
(2) Performans sunum dönemi içerisinde kolektif yatırım kuruluşlarının yatırım stratejisinin tür değişikliğine bağlı olarak değiştirilmesi durumunda, aylık ve yıllık bazda performans
sunumu yeni yatırım stratejisi değişikliğini izleyen ilk takvim yılından itibaren yapılabilir.
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Performans sunumuna ilişkin esaslar ve raporlama standardı
MADDE 12 – (1) Performans sunumuna ilişkin raporlarda asgari olarak aşağıda yer
alan hususlara yer verilmesi zorunludur.
a) Kolektif yatırım kuruluşları için halka arz veya portföy yönetim hizmeti verilmeye
başlandığı tarih, bireysel yatırımcılar içinse portföy yönetimi hizmeti verilmeye başlandığı
tarih,
b) Portföyün yatırım stratejisi ile varsa stratejide yapılan değişikliklere ilişkin bilgi,
c) “Portföyün geçmiş performansı gelecek dönem performansı için bir gösterge olamaz.” ifadesi,
ç) Varsa portföy yönetiminde kullanılan krediler hakkında bilgi,
d) Portföyün toplam değeri, portföy dağılımı ve portföydeki payların sektörel dağılım
bilgileri,
e) 6 ncı maddede yer alan esaslar çerçevesinde hesaplanan getiri oranları,
f) Portföy ile karşılaştırma ölçütünün veya eşik değerin performans dönemi içerisindeki
standart sapması,
g) Portföyün riske göre düzeltilmiş getiri oranı,
ğ) Getiri oranını etkileyen piyasa koşulları, portföy yöneticilerindeki değişiklikler, sermaye artırımları, kurucu tarafından karşılanan giderler, toplam gider oranının aşılması sebebiyle
yapılan iadeler ve benzeri hususlar,
h) Karşılaştırma ölçütünün veya eşik değerin belirlenme yöntemine ilişkin bilgi ile varsa
bu değerlerde yapılan değişikliklere ilişkin bilgi,
ı) Farklı olması halinde, portföy ile seçilen karşılaştırma ölçütünün veya eşik değerin
para birimleri hakkında bilgi.
(2) Portföyün getiri oranlarının sunumunda kullanılan dönemlerle karşılaştırma ölçütünün veya eşik değerin hesaplandığı dönemler aynı olmalıdır.
(3) Portföyü oluşturan varlıkların getiri oranlarının ayrı ayrı sunulmak istenmesi halinde, getiri oranı sunulan varlık grubunun portföy içerisindeki oranı da açıklanır. Söz konusu
varlıklara ilişkin vergi ve diğer giderlere ilişkin bilgilere de sunumda yer verilir. Portföy değerleri toplam değer cinsinden ifade edilirken portföy değerinde yer almayan varlıklar getiri
oranı açıklanmak istenen varlığa oransal olarak dağıtılır.
(4) Sunuma ilişkin raporlamalar bu maddede yer alan hususlar dikkate alınarak, Tebliğin
4 numaralı ekindeki açıklamalara ve örneğe uygun olarak hazırlanır. Tebliğ kapsamındaki kolektif yatırım kuruluşları tarafından hazırlanacak raporlar performans sunum dönemini takip
eden 6 işgünü içinde KAP’ta ve kolektif yatırım kuruluşlarının internet sitesinde yayımlanır.
Performans sunumuna ilişkin ilan ve reklamlar
MADDE 13 – (1) Performans sunumuna ilişkin ilan ve reklamlarda performans sunum
raporunun nerede yayımlandığı bilgisine yer verilmesi şarttır. Tebliğde belirlenen esaslara uygun bir performans sunum raporunun hazırlanmamış olması halinde, ilan ve reklamlarda performans bilgisi verilemez.
(2) Performans sunumuna ilişkin ilan ve reklamlarda, ölçeklerde farklılık yaratmak suretiyle görsel olarak yatırımcıyı yanıltıcı grafik ve şekiller kullanılamaz. Kolektif yatırım kuruluşları ile yetkili kurum hakkında “en iyi”, “en güvenilir”, “en sağlam” ve buna benzer subjektif ve abartılı bir imaj yaratmaya yönelik ifadelere yer verilmez.
(3) Yatırımcılara yapılacak bireysel sunumlarda performans sunum raporunda yer alan
bilgiler, portföyün performansı hakkında herhangi bir yanılgıya yol açmaması kaydıyla özet
olarak kullanılabilir.
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Sorumluluk ve bağımsız denetime ilişkin esaslar
MADDE 14 – (1) Performans sunumlarında yer alan bilgilerin doğruluğu ile sunumların Tebliğe uygunluğundan sunum raporlarını hazırlayan yetkili kurum sorumludur.
(2) Kurul, kolektif yatırım kuruluşlarına ilişkin sunumların Tebliğe uygunluğunun bağımsız denetim kuruluşlarınca tespitini isteyebilir.
BEŞİNCİ BÖLÜM
Notlandırma ve Sıralama Faaliyetine İlişkin Esaslar
Genel esaslar
MADDE 15 – (1) Notlandırma ve sıralama faaliyeti; bu maddede belirtilen ilke ve esaslar çerçevesinde kolektif yatırım kuruluşlarının performansları dikkate alınarak değerlendirilmesi ve sıralanmasıdır.
(2) Notlandırma ve sıralama faaliyetinde bulunacakların Birliğe başvuruda bulunması
zorunludur. Birlik tarafından yapılacak değerlendirme sonrasında bu faaliyette bulunması uygun görülenler, Tebliğ kapsamında yürüttükleri çalışmalara ilişkin yıllık raporlarını ilgili yılı
izleyen üç ay içinde Birliğe iletir. Birlik tarafından söz konusu raporların, Birliğe iletilmesini
izleyen 15 gün içerisinde Birliğin değerlendirmesi ile birlikte, Kurula iletilmesi zorunludur.
(3) Notlandırma ve sıralama faaliyetine ilişkin ücret kolektif yatırım kuruluşlarının portföyünden karşılanamaz.
(4) Notlandırma ve sıralama faaliyetini gerçekleştirenler ile kolektif yatırım kuruluşu,
kolektif yatırım kuruluşunun kurucusu veya yöneticisi arasında sermaye, yönetim ve denetim
açısından herhangi bir ilişkinin olmaması gerekmektedir.
(5) Notlandırma ve sıralama faaliyetine ilişkin olarak aşağıdaki esaslara uyulması şarttır.
a) Halka arz tarihinden itibaren en az 1 yıldır faaliyette bulunan kolektif yatırım kuruluşları notlandırma ve sıralama faaliyetine konu edilebilir.
b) Notlandırma ve sıralama faaliyeti aşağıdaki kriterlerin en az birinin kullanılması suretiyle gerçekleştirilir.
(i) Getiri,
(ii) Nispi getiri,
(iii) Riske göre düzeltilmiş getiri,
(iv) Risklilik ölçümlendirmesi,
(v) Getiri istikrarı ölçümlendirmesi,
(vi) Yatırım stratejisi,
(vii) Kaldıraç oranı,
(viii) Kurulca uygun görülen diğer kriterler.
c) Notlandırma yöntemine ve esas alınan kriterlere ilişkin olarak genel nitelikteki bilgilerin kamuyla paylaşılması zorunludur.
ç) Notlandırma ve sıralama yapılırken kolektif yatırım kuruluşları belirli kategorilere
ayrılır. Kategoriler belirlenirken kolektif yatırım kuruluşlarının stratejileri, türleri veya portföy
sınırlamaları gibi hususlardan bir veya birkaçı dikkate alınabilir. Kategorilerin belirlenmesinde
kolektif yatırım kuruluşlarının sadece türünün esas alınması halinde başta türev araç kullanımları olmak üzere yatırım stratejilerinin ve net pozisyonlarının da dikkate alınması gerekmektedir.
d) Gerek kategorilerin belirlenmesinde gerekse de notlandırma yönteminde, sadece
portföy büyüklüğü veya sadece kuruluştan itibaren geçen sürenin uzunluğu gibi kolektif yatırım
kuruluşlarının performansına doğrudan etki etmeyen faktörlerin kullanılmaması gerekmektedir.
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e) Notlara ilişkin sunumlarda puan, simge, harf veya Kurulca uygun görülen diğer göstergeler kullanılabilir.
f) Notlara ilişkin sunumların, notlandırma yönteminin yanıltıcı olabilecek yönlerine ve
sınırlayıcı etkenlerine ilişkin gerekli bilgileri içermesi gerekmektedir.
g) Notlara ilişkin sunumlarda, notlandırma ve sıralamaların Tebliğde belirtilen esaslar
çerçevesinde yapıldığına dair açıklayıcı bir ifadeye yer verilmesi zorunludur.
(6) Yazılı, sesli, görüntülü veya basılı araçlarla yapılacak tüm ilan ve reklamlarda notlandırma ve sıralamaya ilişkin bilgiler, revize edilmediği takdirde, azami bir yıl boyunca kullanılabilir.
(7) Tebliğ kapsamında yer almayan ve/veya Tebliğde belirtilen esaslar çerçevesinde yapılmayan notlandırma ve sıralamalarda, bu faaliyetin Tebliğ çerçevesinde yapılmadığına dair
bir uyarı notuna yer verilmesi zorunludur.
Notların ve sıralamanın ilan ve reklamlarda kullanımına dair esaslar
MADDE 16 – (1) Kolektif yatırım kuruluşlarına ilişkin ilan ve reklamlarda not ve sıralama bilgisine yer verilmesi halinde, bu ilan ve reklamlarda asgari olarak aşağıdaki hususlara
da yer verilmesi gerekir:
a) Notlandırma ve sıralama faaliyetini yapanlara ilişkin bilgiler,
b) Notlandırma ve sıralama yapılan dönemin süresi ve başlangıç-bitiş tarihleri,
c) İlgili kolektif yatırım kuruluşunun içinde yer aldığı kategori ile notlandırma ve sıralamada kullanılan göstergeler ve bunlara ilişkin açıklama.
(2) Kolektif yatırım kuruluşuna ilişkin olarak aynı dönem için geçerli olan birden fazla
notlandırma ve sıralama sonucu bulunuyorsa, yapılacak ilan ve reklamlarda verilen tüm notlara
ve sıralamalara yer verilmesi zorunludur.
ALTINCI BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler
Yürürlükten kaldırılan tebliğ ve atıflar
MADDE 17 – (1) 21/1/2003 tarihli ve 25000 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Bireysel ve Kurumsal Portföylerin Performans Sunumuna, Performansa Dayalı Ücretlendirme
ve Sıralama Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğ (Seri:V, No:60) yürürlükten kaldırılmıştır.
(2) Bu Tebliğ ile yürürlükten kaldırılan Tebliğe yapılan atıflar bu Tebliğe yapılmış sayılır.
Geçiş hükümleri
GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce yapılan portföy
yönetim sözleşmeleri ile Kurulca onaylanmış içtüzük ve kamuyu aydınlatma belgelerinin
1/1/2015 tarihi itibariyle Tebliğ hükümlerine uyumlu hale getirilmesi zorunludur. Portföy yönetim sözleşmeleri ile Kurulca onaylanmış içtüzük ve kamuyu aydınlatma belgeleri Tebliğ hükümlerine uyumlu hale getirilene kadar, bu Tebliğ ile yürürlükten kaldırılan 21/1/2003 tarihli
ve 25000 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Bireysel ve Kurumsal Portföylerin Performans
Sunumuna, Performansa Dayalı Ücretlendirme ve Sıralama Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğ (Seri:V, No:60) hükümleri uygulanır.
Yürürlük
MADDE 18 – (1) Bu Tebliğ 1/7/2014 tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 19 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Kurul yürütür.
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Özelleştirme İdaresi Başkanlığından:
ÖZELLEŞTİRME YÜKSEK KURULU KARARI
Tarih

: 9/12/2013

Karar No : 2013/193
Konu

: - Siirt İli, Kurtalan İlçesi, Kıcıman Mahallesi (105.647,34 m2 yüzölçümlü
158 ada 149 no’lu parselin 91.543,54 m² lik kısmı) İmar Planı Değişikliği.
- Tokat İli, Merkez İlçesi, Kaleardı Mahallesi (58.079,58 m² yüzölçümlü
1092 ada 98 no’lu parsel) İmar Planı Değişikliği.

Özelleştirme Yüksek Kurulunca;
Özelleştirme İdaresi Başkanlığının 11/10/2013 tarih ve 9061 sayılı yazısına istinaden;
1- Mülkiyeti Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü adına kayıtlı Siirt İli,
Kurtalan İlçesi, Kıcıman Mahallesi sınırları içerisinde yer alan 105.647,34 m2 yüzölçümlü 158
ada 149 no’lu parselin 91.543,54 m²’lik kısmına ilişkin Devlet Demiryolları İşletmesi Yönetim
Kurulu’nun 16/11/2011 tarih ve 22/250 sayılı Kararı ile ihtiyaç fazlası alan olarak belirlenen
ve Kurulumuzun 16/7/2012 tarih ve 2012/104 sayılı Kararı ile özelleştirme kapsam ve programına alınan, Kurulumuzun 22/7/2013 tarih ve 2013/123 sayılı Kararı ile onaylanan, 24/7/2013
tarih ve 28717 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan taşınmaza yönelik “Gelişme Konut Alanı
(E: 2.00, Hmaks:10 kat), Ticaret Alanı (B-8), Park ve Yol” fonksiyonu önerilmesine ilişkin
Özelleştirme İdaresi Başkanlığınca hazırlanan 1/5.000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği
ve 1/1.000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğine ilişkin askı sürecinde yapılan itirazların
reddedilerek,
2- Mülkiyeti Tütün, Tütün Mamulleri, Tuz ve Alkol İşletmeleri A.Ş.’ye (GAYRİMENKUL A.Ş.) ait Tokat İli, Merkez İlçesi, Kaleardı Mahallesi sınırları içerisinde yer alan özelleştirme kapsam ve programında bulunan yüzölçümü 58.079,58 m² olan, 1092 ada 98 no’lu parsele
yönelik Kurulumuzun 18/7/2013 tarih ve 2013/109 sayılı Kararı ile onaylanan, 21/7/2013 tarih
ve 28714 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan taşınmaza yönelik “Konut Dışı Kentsel Çalışma
Alanı (E: 1.00), Eğitim Tesisleri Alanı ve Yol” fonksiyonu önerilmesi hususunda Özelleştirme
İdaresi Başkanlığınca hazırlanan 1/5.000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği ve 1/1.000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğine ilişkin askı sürecinde yapılan itirazların kısmen değiştirilerek,
onaylanmasına,
3- Onaylanan imar planlarının Resmî Gazete’de yayımlanmasını müteakip, bilgi ve gereği için ilgili Belediye Başkanlıklarına gönderilmesine karar verilmiştir.
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Özelleştirme İdaresi Başkanlığından:
ÖZELLEŞTİRME YÜKSEK KURULU KARARI
Tarih
: 9/12/2013
Karar No : 2013/195
Konu
: İstanbul ili, Küçükçekmece ilçesi,
Safra Mahallesi, Kartaltepe mevkii,
783 ada, 1 numaralı parseldeki 21.288,49 m2
yüzölçümlü arsanın özelleştirilmesi
Kurulumuzca;
Özelleştirme İdaresi Başkanlığının (İdare) 10/10/2013 tarih ve 9032 sayılı yazısına istinaden;
Maliye Hazinesine ait iken özelleştirme kapsam ve programına alınan; İstanbul ili,
Küçükçekmece ilçesi, Safra Mahallesi, Kartaltepe mevkii, 783 ada, 1 numaralı parseldeki
21.288,49 m2 yüzölçümlü Prestij Hizmet Alanı imarlı gayrimenkulün, 4046 sayılı Kanun, İhale
İlan Metni ve İhale Şartnamesi hükümleri çerçevesinde “Satış” yöntemiyle ve “Pazarlık Usulü”
uygulanmak suretiyle özelleştirilmesini teminen yapılan ihalesi sonucunda İhale Komisyonunca;
1. İhale konusu gayrimenkulün özelleştirme ihalesinde 99.150.000 (Doksandokuzmilyon yüzellibin) Türk Lirası bedelle en yüksek teklifi veren Zirve İnşaat Sanayi ve Ticaret Ltd.
Şti.- Mese İnşaat Turizm Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti. Ortak Girişim Grubu’na İhale Şartnamesi
çerçevesinde satılmasına, Zirve İnşaat Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.-Mese İnşaat Turizm Sanayi
ve Ticaret Ltd. Şti. Ortak Girişim Grubu’nun sözleşmeyi imzalamaktan imtina etmesi veya diğer yükümlülükleri yerine getirmemesi halinde teminatının İdare lehine irat kaydedilmesine
ve ihalenin iptal edilmesine dair verilen kararın onaylanmasına,
2. Bu karar çerçevesinde, satış sözleşmesinin imzalanması ve karar gereklerinin yerine
getirilmesi hususlarında İdarenin yetkili kılınmasına,
karar verilmiştir.

—— • ——

Özelleştirme İdaresi Başkanlığından:

ÖZELLEŞTİRME YÜKSEK KURULU KARARI
Tarih
: 9/12/2013
Karar No : 2013/196
Konu
: İmar Planı.
Özelleştirme Yüksek Kurulu’nca;
Özelleştirme İdaresi Başkanlığı’nın 9/10/2013 tarih ve 8982 sayılı yazısına istinaden;
1- Mülkiyeti T.C. Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü adına kayıtlı İstanbul
İli, Maltepe İlçesi, Feyzullah Mahallesinde, 11.121 m² yüzölçümlü, 273 ada, 1 no’lu parsele
yönelik “Ticaret+Konut Alanı (Emsal:1,75 ; Hmax: 5 Kat)” kararı getirilmesine ilişkin Kurulumuzun 24/5/2013 tarih ve 2013/92 sayılı Kararı ile onaylanan 1/5.000 ölçekli Nazım İmar
Planı Değişikliği ve 1/1.000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğine askı sürecinde yapılan
itirazlardan emsal hesabının brüt parsel üzerinden yapılmasına ve park alanı fonksiyonunun
park ve zeminaltı otopark alanı olarak düzenlenmesine ilişkin itirazların kabulüne, düzenleme
ortaklık payının arttırılması ile ilgili itirazın ise reddine,
2- İtirazlar sonrasına yeniden düzenlenen 1/5.000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği
ve 1/1.000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğinin onaylanmasına,
3- Onaylanan imar planlarının Resmî Gazete’de yayımlanmasını müteakip, bilgi ve gereği için İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı, Maltepe Belediye Başkanlığı’na gönderilmesine,
karar verilmiştir.
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Özelleştirme İdaresi Başkanlığından:
ÖZELLEŞTİRME YÜKSEK KURULU KARARI
Tarih

: 9/12/2013

Karar No : 2013/197
Konu

: Maliye Hazinesi ve KGM’ye ait taşınmazların
özelleştirme kapsam ve programına alınması.

Özelleştirme Yüksek Kurulunca;
Özelleştirme İdaresi Başkanlığı (İdare)’nın 10/10/2013 tarih ve 9039 sayılı yazısına istinaden,
1. İstanbul İli, Maltepe İlçesi, Küçükyalı Mahallesi Karayolları 1. Bölge Müdürlüğü
sahasında yer alan
■ Karayolları Genel Müdürlüğü’ne ait,
• 2775 ada, 267 parsel numaralı 945 m2 yüzölçümlü taşınmazda bulunan 1/2 hissenin,
• 2775 ada, 529 parsel numaralı 440 m2 yüzölçümlü taşınmazın,
■ Maliye Hazinesine ait,
• 2775 ada, 333 parsel numaralı 11.748,44 m2 yüzölçümlü taşınmazın,
• 2775 ada, 16 parsel numaralı 26.060 m2 yüzölçümlü taşınmazda bulunan 99252/158352
hissenin,
■ 2775 ada, 260 parsel numaralı 4.128 m2 yüzölçümlü taşınmazın
özelleştirme kapsam ve programına alınmasına,
2. Söz konusu taşınmazların satış yöntemiyle özelleştirilmesine,
3. Özelleştirme işlemleri tamamlanıncaya veya İdare tarafından belirlenecek bir tarihe
kadar söz konusu alanların her türlü bakım, onarım ve işletilmesi ile bu taşınmazlardan doğan
her türlü yükümlülükler ve işletilmelerinden elde edilecek gelirlerin KGM’ye bırakılmasına,
4. Bu Kararın uygulanması ile ilgili hususların gerek görülmesi halinde Maliye Bakanlığı, KGM ve İdare arasında yapılacak protokol/protokollerle belirlenmesine,
5. Özelleştirme işlemlerinin 2 (iki) yıl içinde tamamlanmasına
karar verilmiştir.
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Özelleştirme İdaresi Başkanlığından:
ÖZELLEŞTİRME YÜKSEK KURULU KARARI
Tarih
: 9/12/2013
Karar No : 2013/198
Konu
: - Isparta İli, Senirkent İlçesi, İstiklal Mahallesi (220 ada 1 no’lu parsel)
İmar Planı Değişikliği
- Kocaeli İli, Gebze İlçesi, Tavşanlı Köyü (2603 no’lu parsel)
İmar Planı Değişikliği
- Kocaeli İli, Gebze İlçesi, Balçık Köyü (1643 no’lu parsel)
İmar Planı Değişikliği
- Kocaeli İli, Gebze İlçesi, Pelitli Köyü (1965 no’lu parsel)
İmar Planı Değişikliği
Özelleştirme Yüksek Kurulunca;
Özelleştirme İdaresi Başkanlığının 11/10/2013 tarih ve 9108 sayılı yazısına istinaden;
1- Özelleştirme kapsam ve programında bulunan, mülkiyeti Türkiye Şeker Fabrikaları
A.Ş. adına kayıtlı,
• Isparta İli, Senirkent İlçesi, İstiklal Mahallesi sınırları içerisinde yer alan, 4.723,00 m2
yüzölçümlü 220 ada 1 no’lu parsele “Konut Dışı Kentsel Çalışma Alanı” (E:1.20; Hmaks:3
kat) ve “Yol” fonksiyonu önerilmesine ilişkin Özelleştirme İdaresi Başkanlığınca hazırlanan
1/5.000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği ve 1/1.000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin,
2- Özelleştirme kapsam ve programında bulunan mülkiyeti Maliye Hazinesi adına kayıtlı,
• Kocaeli İli, Gebze İlçesi, Tavşanlı Köyü sınırları içerisinde yer alan 19.736,09 m2 yüzölçümlü 2603 no’lu parsele “Gelişme Konut Alanı” (E:1.00; Hmaks: Serbest), “Ticaret”
(E:1.00; Hmaks: Serbest), “Park Alanı” ve “Yol” fonksiyonu önerilmesine ilişkin Özelleştirme
İdaresi Başkanlığınca hazırlanan 1/5.000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği ve 1/1.000 ölçekli Uygulama İmar Planının,
• Kocaeli İli, Gebze İlçesi, Balçık Köyü sınırları içerisinde yer alan 22.038,53 m2 yüzölçümlü 1643 no’lu parsele “Gelişme Konut Alanı” (E:0.15; Hmaks: 6.50 m), “Park” ve “Yol”
fonksiyonu önerilmesine ilişkin Özelleştirme İdaresi Başkanlığınca hazırlanan 1/5.000 ölçekli
Nazım İmar Planı Değişikliği ve 1/1.000 ölçekli Uygulama İmar Planının,
• Kocaeli İli, Gebze İlçesi, Pelitli Köyü sınırları içerisinde yer alan 6.425,00 m2 yüzölçümlü 1965 no’lu parsele “Gelişme Konut Alanı” (E:0.80; Hmaks: 12.50 m), “Teknik Altyapı
Alanı” ve “Yol” fonksiyonu önerilmesine ilişkin Özelleştirme İdaresi Başkanlığınca hazırlanan
1/5.000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği ve 1/1.000 ölçekli Uygulama İmar Planının,
onaylanmasına,
3- Onaylanan imar planlarının Resmî Gazete’de yayımlanmasını müteakip, bilgi ve gereği için ilgili Belediye Başkanlıklarına gönderilmesine karar verilmiştir.
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T.C.
Resmî Gazete
İlânlarla ilgili müracaatlar Başbakanlık Basımevi Döner Sermaye
İşletmesi Müdürlüğüne yapılır.
17 Aralık 2013
SALI
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İLÂN BÖLÜMÜ
YARGI İLÂNLARI
Doğubayazıt 2. Asliye Ceza Hakimliğinden:
Esas No
: 2012/211
Davacı
: K.H.
Müşteki
: HAYDAR ARİYAPUR, Kasım ve Peri oğlu, 1980 doğumlu, İran,
Tebriz, Merent
Sanık
: CEBBAR AKTAŞ, Süleyman ve Sultan oğlu, 21/05/1970
DOĞUBAYAZIT doğumlu, AĞRI, DOĞUBAYAZIT, Örtülü köy
nüfusunda kayıtlı.
Sanık
: MURAT AKTAŞ, Süleyman ve Sultan oğlu, 02/01/1974
DOĞUBAYAZIT doğumlu, AĞRI, DOĞUBAYAZIT, Örtülü köy
nüfusunda kayıtlı.
Suç
: Adet Gereği Açıkta Bırakılmış Eşya Hakkında Hırsızlık
Suç Tarihi
: 05.03.2004
Suç Yeri
: AĞRI/DOĞUBAYAZIT
Karar Tarihi : 30/10/2013
Yukarıda açık kimlik bilgileri ve üzerine atılı suç yazılı sanıklar hakkında adet gereği
açıkta bırakılmış eşya hakkında hırsızlık suçundan kamu davası açılmış olmakla Mahkememizce
yapılan yargılama sonunda sanıkların hakkında neticeten mahkumiyetlerine karar verilmiş olup,
müşteki HAYDAR ARİYAPUR bulunamadığından gerekçeli kararın 7201 Sayılı Yasanın 28 ve
devamı maddeleri gereğince ilan suretiyle tebliği, yayın tarihinden itibaren 15 gün içerisinde
kanun yoluna başvurulamadığı takdirde kesinleşmiş sayılacağı ilan olunur.
9663

—— • ——



Ankara 11. Asliye Ceza Hakimliğinden:
Esas No
: 2012/1098
Karar No
: 2013/241
Kilitlenmek Suretiyle Muhafaza Altına Alınan Eşya Hakkında Hırsızlık, Konut
Dokunulmazlığını İhlal Etme, Mala Zarar Verme, suçundan sanık Aziz AYDOĞAN'ın
Mahkememizin 2012/1098 esas 2013/241 karar 12/04/2013 tarihli ilamı ile 142/1.b.1, 116/1,
151/1, maddesi gereğince 2 YIL HAPİS, 6 AY HAPİS, 4 AY HAPİS, İNFAZ SÜRESİNCE
KAMU HİZMETLERİNDEN YASAKLILIK (TCK 53/1-a,b,d,e), VELAYET HAK .VESAYET
VEYA KAYYIMLIK HİZM. MEN (ALTSOY) (TCK 53/1-c) cezası ile cezalandırılmasına, dair
verilen kararın tebliğinden itibaren 7 gün içinde mahkememize verilecek bir dilekçe veya
tutanağa geçirilmek üzere zabıt katibine verilecek beyan iye Yargıtay nezdinde temyiz
edilebileceği aksi halde kararın kesinleşeceğine karar verilmiş olup, Aziz ve Yosma oğlu,
11/03/1966 doğumlu, Ankara, Kalecik, Akkaynak mah/köy nüfusuna kayıtlı AZİZ AYDOGAN
tüm aramalara rağmen bulunamamış, mahkeme kararı kendisine tebliğ edilememiştir.
7201 sayılı Tebligat Kanununun 28 ,29, 30. ve müteakip maddesi gereğince hüküm
özetinin RESMİ GAZETE’DE İLANEN TEBLİĞİNE, Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren
15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına karar verilmiş olup, ilan olunur.
9664
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Kilis 1. Asliye Ceza Hakimliğinden:
Esas No : 2005/741
Karar No : 2013/686
Kilis 1. Asliye Ceza Mahkemesince yukarıda esas ve karar numarası yazılı kamu davası
dosyasında; sanıklar Mehmet ve Elif oğlu, 1975 D.lu, Suriye Devleti nüfusuna kayıtlı olan
Mahmut Amer ile Mehmet ve Elif oğlu, 1962 D.lu, Suriye Devleti Nüf. kayıtlı Mustafa Amer
hakkında kaçakçılık suçu nedeniyle açılan kamu davasında, mahkememizin 05.11.2013 tarih ve
2005/741 esas 2013/686 karar sayılı ilamı ile açılan kamu davasının sanıklar hakkında ayrı ayrı
zamanaşımı nedeniyle düşmesine karar verildiği ayrıca suça konu kaçak eşyaların ise
müsaderesine karar verildiği gerekçeli kararın Adalet Bakanlığının Uluslararası Hukuk ve Dış
ilişkiler Genel Müdürlüğünün 10.09.2012 tarih ve 2009/34601/80277 sayılı yazılarında da
belirtildiği üzere ve Suriye Devletindeki mevcut durum nedeniyle her türlü yardımlaşma
taleplerine ara verildiğinden dolayı, tebliğ edilemediği anlaşılmış olmakla 7201 sayılı yasanın
28/1 maddesi gereğince kararın ilanen tebliğine karar verilmiştir.
İlanın yayın tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ olunmuş sayılarak 1412 sayılı
CMK.nun 310. maddesi gereğince takip edilen 1 hafta içerisinde sanıklar tarafından
mahkememize veya en yakın asliye ceza mahkemesine dilekçe ile veya zabıt katibine beyanda
bulunularak temyiz edilmediği takdirde kesinleşmiş olunacağı tebliğ olunur.
9626

—— • ——

Antalya 8. Asliye Ceza Hakimliğinden:
Esas No : 2006/789 E.
Karar No : 2012/1158 K.
Sanık SİNAN ERBAŞI'nın üzerine atılı müşteki Onur SEV'e yönelik "Vücutta Kemik
Kırığı Oluşacak Şekilde Kasten Yaralama" suçunu işlediği sabit olduğundan, sanık SİNAN
ERBAŞI hakkında Mahkememizin 16/11/2012 tarihli karan ile TCK'nun 87/3, 29/1, 50/1-a, 52/1,
52/2, 52/4 maddeleri uyarınca, sonuç olarak 4,800 TL. ADLİ PARA CEZASI ile
cezalandırılmasına,
Sanık SİNAN ERBAŞI'nın üzerine atılı müşteki Hüseyin ÖZ'e yönelik "Kasten
Yaralama" suçunu işlediği sabit olduğundan, sanık SİNAN ERBAŞI hakkında Mahkememizin
16/11/2012 tarihli karan ile TCK'nun 86/2, 86/3-e, 29/1, 52/2 maddeleri uyarınca, sonuç olarak
80,00 TL. ADLİ PARA CEZASI ile cezalandırılmasına sanığın yokluğunda karar verildiği,
Sanığın dosyada bilinen adresine çıkartılan tebligatın "tebligatta yazan adresteki
mahallede böyle bir sokak yoktur muhtarlıkta kaydına rastlanmadı" şeklinde şerh verilerek iade
edildiği, şahsın mernis adresinin UYAP'ta kayıtlı olmadığı, bu nedenle de adres araştırması
yapıldığı, ancak şahsın adresinin tespit edilemediği ve tebligatın resmi gazete yoluyla ilanen
yapılmasına karar verilmekle,
7201 sayılı Yasanın 28. ve 29. Md. gereğince karar özetinin sanık SİNAN ERBAŞI"na
ilanen tebliğine, aynı Yasanın 31.Maddesi gereğince ilanın yayımlandığı tarihten itibaren 15 gün
sonra tebliğ edilmiş sayılacağı ve bu tarihten itibaren 7 günlük yasal süresi içerisinde Mahkemeye
bir dilekçe verilmesi veya zabıt katibine beyanda bulunularak beyanın tutanağa geçirilmesi ve
tutanağın hakime onaylattırılması suretiyle yapılacak başvuru ile Yargıtay’da incelenmek ve
temyiz yasa yolu açık olmak, yasal süre içerisinde temyiz başvurusunda bulunulmadığı takdirde
kesinleştirilerek infaza verilmek üzere açık yargılama Sonunda verilen hükümler ilanen tebliğ
olunur.
9796
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ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI
BOBİN OTOKOPİ KAĞIDI SATIN ALINACAKTIR
Devlet Malzeme Ofisi Basım İşletme Müdürlüğünden:
Aşağıda cinsi ve miktarı yazılı Otokopi Kağıdı teknik ve ticari şartname esaslarına göre iç
piyasadan “Açık Teklif Usulü” ile satın alınacaktır.

Cinsi

Ebadı

Miktarı

Bobin Otokopi Kağıdı CB (beyaz)

480 mm.

1.300.000 m2

Bobin Otokopi Kağıdı CF(beyaz)

480 mm.

1.050.000 m2

Neye Göre
Alınacağı

Son Teklif
Verme Tarihi

Teknik Şartname

30.12.2013

1 - İHALE EVRAKI BEDELLİDİR.
a) İstekliler, ihale dokümanlarını Basım İşletme Müdürlüğü Satın Alma Şefliğinde ve
Ofisimiz internet sitesinde görebilirler. Ancak ihaleye teklif verecek olan firmaların, şartname
bedelini (100.-TL) Ofis veznelerinden birine veya İşletmenin banka hesaplarından birisine
yatırmaları zorunludur.
b) Yatırılan paraya ait ödendi belgesinin aslı ile bir suretinin teklif evrakına eklenerek dış
zarfa konulması zorunludur.
2 - Teklif mektupları iç içe konulmuş iki zarf halinde olacaktır. İÇ ZARFTA YALNIZ
TEKLİF EDİLEN FİYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLİF MEKTUBU, dış zarfta ise iç zarfla
birlikte teknik şartnamesi ile Ofis Ticari Şartnamesi ve ihale ek şartlar listesinin aynen kabul
edildiğini belirten yazılı taahhütname ve ticari şartnamenin 2. maddesinde yazılı belgeler ile ihale
ek şartlar listesinde belirtilen belgeler bulunacaktır.
3 - Teklifler, 30/12/2013 günü, saat 14.00’e kadar Devlet Malzeme Ofisi Basım İşletme
Müdürlüğü Cumhuriyet Mahallesi Güney Yan Yolu No: 22 D-100 Karayolu Üzeri
Gebze/KOCAELİ adresinde bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postadaki 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 iç zarfları açılacaktır. Uygun
olmayan teklifler ise açılmadan teklif sahiplerine iade edilecektir.
Gerekli görülmesi halinde firmalar hakkında mali ve teknik yönden yeterlilik araştırması
yaptırılacaktır.
5 - Teklifler, ihaleye esas ticari şartnamenin 7. maddesinde belirtilen şartlarla iç zarfların
açılmasını müteakip en az 30 gün opsiyonlu olacaktır.
6 - İstekliler ihale konusu Otokopi Kağıtların tamamı için teklifte bulunacaklardır. Kısmi
teklifler kabul edilmeyecektir. Bölünmeyen ambalajlamadan kaynaklanan ±%5 tolerans kabul
edilecektir.
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 (istisna) kapsamında
olup, İşletme satın alma konusu alımı işini ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte serbesttir.
10208/1-1
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5 SET CERRAHİ ALET SATIN ALINACAKTIR
Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:
Ofisimizce, Şanlıurfa İl Özel İdaresi Destek Hizmetleri adına Şanlıurfa Kamu Hastaneleri
Birliği Genel Sekreterliğine bağlı Sağlık Tesisleri ihtiyacı aşağıdaki listede belirtilen 5 set Cerrahi
Alet, Ofisimiz tip ticari şartnamesi ile ihtiyaç sahibi kuruluşça hazırlanan teknik şartnamelerine
uygun olarak ve ihale ek şartlar listesinde belirtilen şartlar dahilinde, açık teklif usulü ile iç
piyasadan satın alınacaktır.
Bu nedenle, istekliler, ilk tekliflerini yazılı olarak bildirecekler ve devamında sözlü olarak
tekliflerini sürdüreceklerdir.
ŞANLIURFA İL ÖZEL İDARESİ DESTEK HİZMETLERİ ADINA ŞANLIURFA KAMU
HASTANELERİ BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİNE BAĞLI SAĞLIK TESİSLERİ
İHTİYACI CERRAHİ SET ALIMI MALZEME LİSTESİ
Ölçü
İhale Evrak
Sıra No
Malzemenin Cinsi
Miktar
Birimi
Bedeli
GÖZ HASTALIKLARI SETLERİ
1
KATARAKT SETİ
SET
8
100.-TL
2
OKÜLOPLASTİ SETİ
SET
4
70.-TL
3
ŞAŞILIK SETİ
SET
4
50.-TL
GÖĞÜS CERRAHİ SETLERİ
1
GÖĞÜS CERRAHİ AMELİYAT SETİ
SET
1
70.-TL
2
VATS CERRAHİ SETİ
SET
1
70.-TL
1 - İHALE EVRAKI BEDELLİDİR.
a) İstekliler, ihale dokümanlarını Genel Müdürlüğümüz II Nolu Satın Alma Daire
Başkanlığı’nda ücretsiz olarak inceleyebileceklerdir. Ayrıca teknik şartnameler ile sair ihale
evrakları Ofisimizin www.dmo.gov.tr adresinin ihale ilanları bölümünde ilan edilmiştir. Ancak
ihaleye teklif verecek olan firmaların, yukarıdaki listede belirtilen şartname bedelini Ofis
veznelerinden birine veya Ofis banka hesabına yatırmaları gerekmektedir.
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 YALNIZCA
TEKLİF EDİLEN FİYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLİF MEKTUBU, dış zarfta ise iç zarfla
birlikte teknik ve ticari şartname ile eklerinin aynen kabul edildiğini belirten yazı ve ticari
şartnamenin 2. maddesinde yazılı belgeler ile ek şartlarda belirtilen belgeler bulunacaktır.
3 - Teklifler, 30/12/2013 günü, en geç saat 12.00’ye kadar Genel Müdürlüğümüz II No’lu
Satın Alma Daire Başkanlığında bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postadaki 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 şartnamesine de
uygunluğunun belirlenmesini müteakip, uygun olduğu tespit edilen tekliflerin fiyat ile ilgili iç
zarfları; firmalarca teklif edilen ürünlere ait teknik dökümanların, teknik şartnamesine
uygunluğunu inceleyip, uygun olup olmadığı konusunda, ihale saatinde Kuruluş adına karar
verecek personelin, Kuruluşça görevlendirilerek gönderilmesi halinde aynı gün, gönderilmemesi
halinde ise bilahare bildirilecek bir tarihte açılacaktır. Uygun olmayan teklifler ise açılmadan
teklif sahiplerine iade edilecektir.
5 - Teklif edilen ürünlerin marka ve modeli teklif mektuplarına belirtilecektir.
6 - Söz konusu ihale, Kamu İhale Kanununun 3. maddesi (g) fıkrası (istisna) kapsamında
olup, Ofis satın alma konusu malzemeyi ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte veya dilediği
istekliye vermekte tamamen serbesttir.
10198/1-1
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ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI DEVLET PERSONEL BAŞKANLIĞI
İHTİYACI 1 ADET IP TELEFON SİSTEMİ SATIN ALINACAKTIR
Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Devlet Personel Başkanlığı ihtiyacı 1 adet IP
Telefon Sistemi teknik şartnamesine uygun olarak, Ofis’imiz tip ticari şartnamesi ile ihale ek
şartlar listesinde belirtilen şartlarla, açık teklif usulü ile iç piyasadan satın alınacaktır.
1 - İHALE EVRAKI BEDELLİDİR.
a) İstekliler, ihale dokümanlarını Genel Müdürlüğümüz III Nolu Satın Alma Daire
Başkanlığında ve Ofisimiz internet sitesinde görebilirler. Ancak ihaleye teklif verecek olan
firmaların, ihale dokümana bedelini (100.-TL) Ofis veznelerinden birine veya Ofis banka
hesabına yatırmaları zorunludur.
b) Yatırılan paraya ait ödendi belgesinin aslı ile bir suretinin teklif evrakına eklenerek dış
zarfa konulması zorunludur.
2 - Teklif mektupları iç içe konulmuş iki zarf halinde olacaktır. İÇ ZARFTA YALNIZ
TEKLİF EDİLEN FİYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLİF MEKTUBU, dış zarfta ise iç zarfla
birlikte, teknik şartname Ofis Ticari şartnamesi ve ihale ek şartlar listesinin aynen kabul edildiğini
belirten yazılı taahhütname ve ticari şartnamenin 2. maddesinde yazılı belgeler ile ihale ek şartlar
listesinde belirtilen belgeler bulunacaktır.
3 - Teklifler, 20.12.2013 günü, saat 12.00’ye kadar Genel Müdürlüğümüz, III Nolu Satın
Alma Daire Başkanlığında bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postada vaki gecikmeler
dikkate alınmayacaktır.
4 - Teklif mektuplarının, son teklif verme günü saat 14.00’de evvela dış zarfları açılacak,
daha sonra teklif mektubu ile birlikte gönderilmesi gerekli olan belgeler incelenecek, bu inceleme
sonucunda belgeleri istenilen şartlara uygun olduğu tespit edilenlerin, kuruluşça hazırlanan teknik
şartnamesine uygunluğunun belirlenmesini müteakip, uygun olduğu tespit edilen tekliflerin fiyat
ile ilgili iç zarfları bilahare bildirilecek bir tarihte açılacaktır. Uygun olmayan teklifler ise
açılmadan teklif sahiplerine iade edilecektir.
5 - Teklifler, ihaleye esas ticari şartnamenin 7. maddesinde belirtilen şartlarla iç zarfların
açılmasını müteakip en az 30 gün opsiyonlu olacaktır.
6 - İhale konusu malzemenin tamamı için teklif verilecek olup, kısmi teklifler
değerlendirilmeyecektir.
7 - Teklif edilen bedelin %3’ünden az olmamak üzere istekliler tarafından belirlenecek
tutarda son teklif verme tarihinden itibaren en az 6 ay süreli geçici teminat verilecektir.
8 - Söz konusu ihale, Kamu İhale Kanununun 3. maddesi (g) fıkrası (İstisna) kapsamında
olup, Ofis, ihale konusu malzemeyi ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte serbesttir.
10199/1-1
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YATIRIMCILARA DUYURU
Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Başkanlığından:
İdaremizce 16.11.2013 tarihinden itibaren ihale ilanına çıkılan;
1. Manisa ili, Akhisar ilçesi, Atatürk Mahallesi, Kiremitocağı mevkii, 2305 ada, 1 no.lu
parseldeki 537.432,59 m² yüzölçümlü Sanayi Alanı imarlı gayrimenkulün üzerindeki binalar ile
birlikte satışı,
2. Manisa ili, Akhisar ilçesi, Atatürk Mahallesi, Kiremitocağı mevkii, 2302 ada, 1 no.lu
parseldeki 259.121,93 m² yüzölçümlü Sanayi Alanı imarlı gayrimenkulün satışı,
3. Tokat ili, Zile ilçesi, Yıldıztepe Mahallesi, Yenimahalle köyü, Köyiçi mevkii, 245 ada,
28 no.lu parseldeki 191,58 m² yüzölçümlü Ticaret Alanı imarlı gayrimenkulün üzerindeki bina ile
birlikte satışı,
4. Aydın ili, Nazilli ilçesi, Cumhuriyet Mahallesi, 1028 ada, 16 no.lu parseldeki, 569,48 m2,
yüzölçümlü taşınmazın üzerinde bulunan 1, 2, 3, 4, 8, 11, 14, 17 ve 18 no.lu bağımsız
bölümlerden oluşan işyeri ve asma katlı dükkan vasıflı gayrimenkullerin birlikte satışı,
5. Mersin ili, Yenişehir ilçesi, Menteş Köyü, 4210 no.lu parseldeki 359 m2 yüzölçümlü
taşınmazın 33/359 m2 hissesinin satışı,
6. Balıkesir ili, Bandırma ilçesi, Edincik köyü, Alibey Mezarlığı mevkii, 8201 no.lu
parseldeki 30.538,52 m² yüzölçümlü Tarımsal Niteliği Korunacak Özel Mahsul Alanı imarlı
gayrimenkulün üzerindeki binalar ile birlikte satışı,
7. Bitlis ili, Merkez ilçesi, Hivris köyü, Avisor mevkii, 791 no.lu parseldeki 1.427,00 m2
yüzölçümlü tarla vasıflı gayrimenkulün üzerindeki bina ile birlikte satışı,
8. Manisa ili, Demirci ilçesi, Akıncılar Mahallesi;
- Gürlekmaslak mevkii, 2111 ada, 5 no.lu parseldeki 249,81 m2 yüzölçümlü (1800/2400
oranındaki hissesi),
- Akpınar-Gürlekmaslak mevkii, 2111 ada, 7 no.lu parseldeki 315,11 m2 yüzölçümlü
(324/2400 oranındaki hissesi),
- Gürlekmaslak mevkii, 2111 ada, 10 no.lu parseldeki 387,89 m2 yüzölçümlü (1800/2400
oranındaki hissesi),
- Gürlekmaslak mevkii, 2111 ada, 11 no.lu parseldeki 320,82 m2 yüzölçümlü (1800/2400
oranındaki hissesi),
- Kuzpınar Gürlekmaslak mevkii, 2111 ada, 12 no.lu parseldeki 307,56 m2 yüzölçümlü
(1330/2400 oranındaki hissesi),
Konut Alanı imarlı,
- Tuzlukkıran-Gürlekmaslak Kocah mevkii, 2111 ada, 13 no.lu parseldeki 400,02 m²
yüzölçümlü (233/2400 oranındaki hissesi), Sosyal Tesis Alanı imarlı gayrimenkullerin bir bütün
halinde satışı,
9. Nevşehir ili, Merkez ilçesi, Kaymaklı köyü;
- 11687 no.lu parseldeki 380,00 m² yüzölçümlü,
- 11689 no.lu parseldeki 380,00 m² yüzölçümlü
gayrimenkullerin bir bütün halinde satışı,
10. Samsun ili, Bafra ilçesi, Hacı Nabi Mahallesi, 280 ada, 1 no.lu parseldeki 601,60 m²
yüzölçümlü Ticaret Alanı imarlı gayrimenkulün üzerindeki natamam bina ile birlikte satışı,
11. Tekirdağ ili, Çerkezköy ilçesi, İstasyon Mahallesi, 817 ada, 1 no.lu parseldeki
3.361,00 m² yüzölçümlü Konut Alanı imarlı gayrimenkulün satışı, için yapılacak ihalelerinin son
teklif verme tarihi 29.01.2014 Çarşamba günü, saat 17.00’ye kadar uzatılmıştır.
Teklifler, Tanıtım Dokümanı ve İhale Şartnamesinde belirtilen hususlar dikkate alınarak
hazırlanıp, 29.01.2014 Çarşamba günü saat 17.00’ye kadar İdare’nin belirtilen adresine elden
teslim edilecektir. Son teklif verme tarih ve saatinden sonra İdare’ye intikal edecek teklifler
değerlendirmeye alınmayacaktır.
T.C.
BAŞBAKANLIK
Özelleştirme İdaresi Başkanlığı
Ziya Gökalp Cad. No: 80 Kurtuluş / ANKARA / TÜRKİYE
Tel: 312 / 585 83 20 - Faks: 312 / 585 80 51
www.oib.gov.tr
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ÇEŞİTLİ İLÂNLAR
Abant İzzet Baysal Üniversitesinden:
AKADEMİK PERSONEL İLANI
Üniversitemizin aşağıda belirlenen birim ve anabilim dallarına 2547 sayılı Kanun ve
Öğretim Üyeliğine Yükseltme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddelerine göre öğretim üyesi
alınacaktır.
Başvuru süresi ilanın yayım tarihinden itibaren onbeş (15) gündür. Başvurular ilan edilen
birime şahsen yapılacak olup, süresi içinde yapılmayan başvurular ve eksik belgeli dosyalar ile
postayla yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir.
Yardımcı Doçent kadrolarına başvuracak adaylar; dilekçesine ekleyecekleri, öğrenim
belgeleri, nüfus cüzdanı fotokopisi, fotoğraf, üç adet referans mektubu, özgeçmiş ile bilimsel
çalışma ve yayınlarını kapsayan dört takım dosya ile kadronun ilan edildiği birime başvuracaktır.
Bilim alanı bir yabancı dille ilgili olanlar başka bir yabancı dilde sınava girecektir. Adaylar
dosyalarına haklarında bilimsel referans alınabilecek üç öğretim üyesinin isim ve adreslerini
ekleyecektir.
Yardımcı doçent adaylarının yabancı dil sınav tarihleri daha sonra belirlenecek ve
adaylara başvurdukları birim tarafından duyurulacaktır.
Yurtdışından alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış
olması gerekmektedir Atamaların yapılabilmesi için adayların durumunun ilan edilen kadro
derecelerine uygun olması gerekmektedir.
İlan edilen kadrolara ataması yapılan adaylar görev aldıkları birimin bulunduğu yerde
ikamet etmek zorundadır.
Bu konulara ayrıca bir duyuru yapılmayacaktır.
BİRİMİ
Diş Hekimliği
Fakültesi
Mühendislik
Mimarlık
Fakültesi
Bolu Turizm
İşletmeciliği
ve Otelcilik
Yüksekokulu

ANABİLİM DALI ÜNVANI DER. ADET
Periodontoloji

Yrd.Doç.

5

1

Telekomünikasyon

Yrd.Doç.

4

1

Gastronomi ve
Mutfak Sanatları

Yrd.Doç.

5

1

—— • ——

AÇIKLAMA
Periodontitislilerde monosit
kemoatraktan protein ve CC
kemokin reseptör
polimorfizmleri konusunda
çalışmış olmak
Mobil haberleşme ve enerji
hatları üzerinden haberleşme
konularında çalışmış olmak
Makarnalık keş üretim
teknolojisinin optimizasyonu
konusunda çalışmış olmak
10205/1-1

Orman ve Su İşleri Bakanlığından:
DÜZELTME İLANI
İZKARTUR SEY. TURZ. REK. NAK. PET. BİODİZEL DOĞALGAZ OTO VE OTO
KİRALAMA HURD. HAYV. GIDA MOB. DEK. İNŞ. VE TAAH. MAD. NAK. TARI
ÜRÜNLERİ İMA. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. hakkında 4734 Sayılı Kanuna göre ihalesi yapılan
bütün kamu kurum ve kuruluşların ihalelerine 6 (altı) ay olarak 25.06.2013 tarih ve 28688 sayılı
Resmi Gazete’de İhalelere Katılmaktan Yasaklama Kararı ilan edilmiştir.
T.C. Ankara Bölge İdare Mahkemesi 1. Kurul’un İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 28/1
maddesi uyarınca 14/11/2013 tarih ve Y.D. İtiraz No: 2013/5455 sayılı kararına göre İZKARTUR
SEY. TURZ. REK. NAK. PET. BİODİZEL DOĞALGAZ OTO VE OTO KİRALAMA HURD.
HAYV. GIDA MOB. DEK. İNŞ. VE TAAH. MAD. NAK. TARI ÜRÜNLERİ İMA. SAN. VE
TİC. LTD. ŞTİ. hakkındaki 4734 Sayılı Kanuna göre ihalesi yapılan bütün kamu kurum ve
kuruluşların ihalelerine 6 (altı) ay olarak 25.06.2013 tarih ve 28688 sayılı Resmi Gazete’de
İhalelere Katılmaktan Yasaklama Kararının YÜRÜTMENİN DURDURULMASINA karar
verilmiştir.
İlgililere ilanen duyurulur.
10216/1-1
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Karabük Üniversitesi Rektörlüğünden:
Aşağıda Anabilim Dalı itibariyle ünvanı belirtilen Üniversitemiz biriminde açık bulunan
kadrolara 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun ilgili maddelerine göre öğretim üyesi
alınacaktır. Müracaat süresi ilanın yayını tarihinden itibaren en az 15 gündür.
Adayların belirtilen kadrolar için Rektörlük Personel Dairesi Başkanlığına dilekçe ekinde
diploma veya öğrenim durumunu gösterir belge, nüfus cüzdan fotokopisi, üç (3) adet fotoğraf ile
özgeçmişi ve yayın listelerini kapsayan bir dosyayı altı nüsha (Doçent kadrosu için 4 nüsha)
halinde hazırlayıp müracaat etmeleri ilan olunur.
NOT: -Belirtilen kadrolara daimi statüye göre atama yapılacaktır.
- Başvuranların müracaat dilekçelerinde yabancı dillerini belirtmeleri gerekmektedir.
- Başvuracak adaylar dilekçelerine bilimsel özgeçmişlerini, yayınlarını, yabancı dil başarı
belgelerini eklemelidirler
- Postadaki gecikmeler kabul edilmeyeceği gibi yukarıdaki belgelerden bir tanesinin eksik
olması halinde de müracaatlar geçersiz sayılacaktır.
- Başvuracak adayların başvuru formunu doldurmaları gerekmektedir.
ANABİLİM/ANASANAT DALI PROFESÖR DOÇENT
İlahiyat Fakültesi
Tasavvuf

AÇIKLAMA
Osmanlı tasavvuf tarihi konusunda
çalışma yapmış olmak.

1

Mühendislik Fakültesi
Çevre Teknolojisi

1

—— • ——

Biyosensör konusunda çalışma
yapmış olmak.
10206/1-1

Yenimahalle Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğünden:
42213 ada 1 parsel ve 43346 ada 3 parselde 1/1000 ölçekli plan değişikliği teklifi
Belediyemiz İmar ve Şehircilik Müdürlüğü panosuna asılmıştır.
İlgililere ilanen duyurulur.
10191/1-1

—————

Yenimahalle İlçesi, Macun Mahallesi, 14819/3, 14819/3, 14819/4, 14819/5 ve 14819/6
nolu parseller, Belediye Encümenimizin 25/07/2013 gün ve 1243/2606 sayılı kararı ve Ankara
Büyükşehir Belediye Encümeninin 31/10/2013 gün ve 2806/6133 sayılı kararı onaylanan
71700/Ek nolu Parselasyon Planı, Müdürlüğümüz ilan panosuna asılmıştır.
İlgililere ilan olunur.
10192/1-1

—————

Aşağıda ada ve parsel numaraları yazılı 84178/EK-6 nolu kesin parselasyon planı
Belediye Encümenimizin 07/11/2013 tarih ve 1756/3647 sayılı kararıyla tasdik edilerek
Müdürlüğümüz ilan tahtasına asılmıştır.
İlgililere ilan olunur.
Ada/Parsel
Mevkii
60652/1-2
ALACAATLI
10193/1-1

—————

Belediye Encümenimizin 03/10/2013 tarih ve 1576/3344 sayılı, Ankara Büyükşehir
Belediye Encümeninin 14/11/2013 tarih ve 2975/6475 sayılı kararı ile onaylanan Gazi Mahallesi
8540 ada 1 nolu parsel ve 2098 ada 10 nolu parsele ilişkin 84354 nolu parselasyon planı
Müdürlüğümüz ilan tahtasına asılmıştır.
İlgililere ilan olunur.
10194/1-1
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Hacettepe Üniversitesi Rektörlüğünden:
Üniversitemiz, birimlerinde açık bulunan aşağıda anasanat/anabilim dalları ile unvan ve
koşulları belirtilen kadrolara 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun ilgili maddelerine göre
öğretim üyesi alınacaktır. İsteklilerin, başvurularını 17 - 31 Aralık 2013 tarihleri arasında
aşağıdaki açıklamalar doğrultusunda yapmaları gerekmektedir.
Yrd. Doçent kadrosuna başvurular ilgili Fakülte Dekanlığına, Yüksekokul ve Enstitü
Müdürlüğüne, Profesör ve Doçent kadrolarına başvurular ise Rektörlüğümüze (Yazı İşleri
Müdürlüğü’ne) yapılacak olup, Profesör ve Doçent kadrolarına DEVAMLI STATÜ’ye göre
atama yapılacaktır. Ataması yapılacak olanlar, kurum dışında, eğitim-öğretim ve araştırma
faaliyetleri hariç, 10 (on) yıl süre ile gelir getirici herhangi bir mesleki faaliyette bulunmayacaklarını
kabul etmiş olurlar. Adayların Hacettepe Üniversitesi Senatosu tarafından kabul edilmiş ve YÖK
tarafından onaylanmış kriterlere (http://www.hacettepe.edu.tr/TR,553/atama-kriterleri.html
adresinden öğrenilebilir) uymaları gerekmektedir. Bu kriterlere uymayanların başvuruları işleme
konulmayacaktır. Hacettepe Üniversitesi Atama Kriterlerini karşılamış olmak, kadro ilanlarına
başvurmak için asgari şartlar olup, kadroya atanma hakkı doğurmaz. Başvuranların, kadroya
atanmayı engelleyici herhangi bir ceza almamış olmaları gerekir.
İlan edilen kadrolara başvuruda bulunan adaylar, “Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve
Atanma Yönetmeliği ’nin Yrd. Doçentler için 8., Doçentler için 14. ve Profesörler için ise 17.
maddelerinde istenilenlerle http://www.hacettepe.edu.tr/TR,553/atama-kriterleri.html Web
adresinden temin edecekleri özgeçmiş ve akademik etkinlik formlarını doldurarak; profesör ve
doçent kadrolarına başvuracaklar 2 adet vesikalık fotoğraf, nüfus cüzdanı sureti, diploma ve
öğrenim durumunu gösterir belge ile Profesörler 6, Doçentler ve Yrd. Doçentler 4 nüsha olarak
hazırlayacakları yayın dosyalarını bu amaca uygun kutu içerisinde bir dilekçe ile birlikte teslim
edeceklerdir.
Posta yolu ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

ANKARA DEVLET KONSERVATUVARI
Piyano
Müzikoloji

KADRO ÜNVANI
Profesör
Doçent (2)

ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP
TARİHİ ENSTİTÜSÜ

Profesör

2

Profesör (3) (1)
Doçent (4) (1)
Yrd. Doçent (5) (1)
Yrd. Doçent (6) (1)

1
1
1
1

Profesör (7)
Doçent (8)
Doçent
Yrd. Doçent
Yrd. Doçent (9)

1
1
1
1
1

ÇOCUK SAĞLIĞI ENSTİTÜSÜ

DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ
Pedodonti
Ortodonti
Periodontoloji
Periodontoloji
Protetik Diş Tedavisi

KADRO SAYISI
1
1
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ECZACILIK FAKÜLTESİ
Farmasötik Teknoloji
Farmakognozi
Biyokimya

KADRO ÜNVANI
Profesör (10)
Doçent (11)
Doçent (12)

KADRO SAYISI
1
1
1

EDEBİYAT FAKÜLTESİ
Tarih
Tarih
Türk Dili ve Edebiyatı
Almanca Mütercim-Tercümanlık
İngilizce Mütercim-Tercümanlık
Alman Dili ve Edebiyatı
Amerikan Kültürü ve Edebiyatı
Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatı
Sosyoloji

Doçent (13)
Doçent
Doçent (14)
Doçent (15) (1)
Doçent (15) (1)
Yrd. Doçent (16) (1)
Yrd. Doçent (17) (1)
Yrd. Doçent (18)
Yrd. Doçent (19)

1
1
1
1
1
1
2
1
1

EĞİTİM FAKÜLTESİ
Eğitim Yön.Tef.Plan.ve Ekonomisi
Eğitim Yön.Tef.Plan.ve Ekonomisi
Eğitim Yön.Tef.Plan.ve Ekonomisi
Bilgisayar ve Öğr.Tekn.Eğitimi
Psikolojik Rehberlik ve Danış.
Eğitim Programları ve Öğretim
Fen Bilgisi Eğitimi
Fen Bilgisi Eğitimi
Fen Bilgisi Eğitimi
Matematik Eğitimi
Okul Öncesi Eğitimi

Doçent (20)
Doçent (21)
Yrd. Doçent
Yrd. Doçent
Yrd. Doçent
Yrd. Doçent
Yrd. Doçent (22)
Yrd. Doçent (23)
Yrd. Doçent (24)
Yrd. Doçent (25)
Yrd. Doçent

1
1
1
2
1
1
1
1
1
1
2

FEN FAKÜLTESİ
Biyokimya
Hidrobiyoloji
Biyokimya
Geometri
Istatistik Teorisi
Cebir ve Sayılar Teorisi
Matematiğin Tem. ve Matematik Lojik
Uygulamalı Matematik
İstatistiksel Bilgi Sistemleri
Analiz ve Fonksiyonlar Teorisi

Profesör (26)
Profesör (27)
Doçent (26)
Doçent (28)
Yrd. Doçent
Yrd. Doçent
Yrd. Doçent
Yrd. Doçent
Yrd. Doçent
Yrd. Doçent

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Yrd.Doçent

1

Doçent (29) (1)
Doçent (30) (1)
Yrd. Doçent (31) (1)
Yrd. Doçent (32) (1)

1
1
1
1
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HEMŞİRELİK FAKÜLTESİ
Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği

KADRO ÜNVANI
Yrd.Doçent (33) (1)

HUKUK FAKÜLTESİ
Milletlerarası Özel Hukuk
Ticaret Hukuku

Doçent
Doçent

1
1

KANSER ENSTİTÜSÜ
Prevantif Onkoloji
Temel Onkoloji

Profesör (1)
Doçent (34) (1)

1
1

KASTAMONU TIP FAKÜLTESİ
Tıbbi Mikrobiyoloji
Üroloji
Üroloji
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları

Profesör (35) (1)
Doçent (36) (1)
Doçent (37) (1)
Doçent (38) (1)

1
1
1
1

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
Genel Jeoloji
Maden Yatakları ve Jeokimya
Çevre Teknolojisi
Geoteknik
Uygulamalı Jeoloji
Bilgisayar Donanımı
Kontrol ve Kumanda Sistemleri
Telekominikasyon
Endüstri Mühendisliği
Geoteknik
Genel Jeoloji
Mineroloji ve Petrografi
Termodinamik
Enerji
Mekanik

Profesör
Profesör
Doçent (39) (1)
Doçent (40) (1)
Doçent
Yrd.Doçent (41) (1)
Yrd.Doçent (1)
Yrd.Doçent (42) (1)
Yrd.Doçent (1)
Yrd.Doçent (43) (1)
Yrd.Doçent
Yrd.Doçent
Yrd.Doçent (44) (1)
Yrd.Doçent (45) (1)
Yrd.Doçent (46) (1)

1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1

NÜFUS ETÜTLERİ ENST.
Nüfusbilim

Yrd.Doçent (1)

1

Doçent (47) (1)
Yrd. Doçent (48) (1)

1
1

Yrd. Doçent (49)

1

Doçent (50)

1

KADRO SAYISI
1

NÜKLEER BİLİMLER ENSTİTÜSÜ

POLATLI SAĞLIK HİZMET.MYO
SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
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SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ
Ergoterapi
Ergoterapi
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon
Dil ve Konuşma Terapisi
Dil ve Konuşma Terapisi
Dil ve Konuşma Terapisi
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon
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KADRO ÜNVANI
Profesör
Doçent
Doçent (51)
Doçent (52)
Doçent (53)
Doçent (54)
Yrd. Doçent (55)

KADRO SAYISI
1
1
1
1
1
1
1

SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU
Profesör (56)
TIP FAKÜLTESİ
Radyoloji
Profesör (ing.) (1)
Kalp ve Damar Cerrahisi
Profesör (Türkçe) (1)
Adli Tıp
Doçent (İng.) (1)
Göğüs Hastalıkları
Doçent (İng.) 57) (1)
Nöroloji
Doçent (İng.) (1)
Nöroloji
Doçent (Türkçe) (1)
Genel Cerrahi
Doçent (Türkçe) (1)
Göğüs Cerrahisi
Doçent (Türkçe) (58) (1)
Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi
Doçent (Türkçe) (1)
Enfeksiyon Hastalıkları
Doçent (Türkçe) (59) (1)
İç Hastalıkları
Doçent (Türkçe) (60) (1)
Nükleer Tıp
Doçent (Türkçe) (61 (1)
Radyoloji
Doçent (Türkçe) (1)
Kardiyoloji
Yrd. Doçent (İng.) (1)
Kulak Burun Boğaz Hastalıkları
Yrd. Doçent (İng.) (1)
Kulak, Burun, Boğaz Hastalıkları
Yrd. Doçent (Türkçe) (1)
Ortopedi ve Travmatoloji
Yrd. Doçent (İng.) (62) (1)
Ortopedi ve Travmatoloji
Yrd. Doçent (Türkçe) (1)
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları
Yrd. Doçent (Türkçe) (63) (1)
Deri ve Zührevi Hastalıkları
Yrd. Doçent (Türkçe) (1)
Göğüs Hastalıkları
Yrd. Doçent (Türkçe) (64) (1)
Ruh Sağlığı ve Hastalıkları
Yrd. Doçent (Türkçe) (1)
Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı Hast.
Yrd. Doçent (İng.) (1)
Tıbbi Genetik
Yrd. Doçent (Türkçe) (1)
Tıbbi Biyokimya
Yrd. Doçent (Türkçe) (65) (1)
Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi
Yrd. Doçent (İng.) (1)

1
1
1
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

TÜRKİYAT ARAŞTIRMALARI ENSTİTİSÜ
Doçent (66)
Doçent (67)
Yrd. Doçent (68)

1
1
1

Profesör (1)
Doçent (1)
Yrd. Doçent (1)

1
1
1

YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU
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AÇIKLAMALAR
- Üniversitemiz Tıp Fakültesi kadrolarına başvuran Yrd. Doçent, Doçent ve Profesör
adaylarının Üniversitemiz Eğitim Fakültesi tarafından verilen "Eğiticilerin Eğitimi Sertifikası"na
sahip olmaları şarttır.
1. Üniversitemizde yabancı dilde eğitim yapan birimlerin kadrolarına başvuran adayların
ilgili “Yabancı Dilde Ders Verme Komisyonu” tarafından yapılacak olan yabancı dilde ders
verme sınavını başarmış olmaları şarttır. Bu şartı yerine getirmeyen adayların başvuruları işleme
konulmayacaktır.
2. Türk Halk Müziği ve Etnomüzikoloji alanlarında uzman olmak.
3. Doçentliğini Tıbbi Biyoloji alanında almış olmak.
4. Doçentliğini Moleküler Biyoloji alanında almış olmak.
5. Kütle Spektrometresi konusunda deneyimli olmak.
6. Biyoteknoloji alanında doktorası olmak.
7. Çocuk dental travmatolojisinde deneyimli olmak.
8. Ortodontide 3 boyutlu bilgisayarlı görüntüleme yöntemleri konusunda deneyimli olmak
9. CAD/CAM sistemlerinde deneyimli olmak.
10. Eczacılık Fakültesi lisans mezunu olmak Farmasötik Teknolojide doçent ünvanını
almış olmak
11. Eczacılık Fakültesi lisans mezunu olmak doktora ve yüksek lisansını farmakognozi
alanında yapmış olmak,
12. Eczacılık Fakültesi lisans mezunu olmak. Sağlık Bilimleri Enstitüsü Biyokimya
programından doktora derecesi almış olmak.
13. Doçentlik unvanını Yakınçağ Tarihi alanından almış olmak.
14. Doçentlik unvanını Yeni Türk Edebiyatı alanından almış olmak
15. Doçentlik unvanını Çeviribilim alanından almış olmak.
16. Alman Dili ve Edebiyatı alanında doktora yapmış olmak,
17. Amerikan Kültürü ve Edebiyatı alanında doktora yapmış olmak.
18. Çağdaş Türk Lehçeleri ve Türk Dili Edebiyatı alanında doktora yapmış olmak,
Türkmence üzerine çalışmaları olmak.
19. Sosyoloji alanında doktora yapmış olmak.
20. Örgütsel davranış alanında uzmanlaşmış olmak.
21. Eğitim ekonomisi alanında uzmanlaşmış olmak.
22. Doktorasını Kimya Eğitimi alanından almış ve laboratuar uygulamaları konusunda
uzmanlaşmış olmak
23. Fen öğretmenliği eğitiminde ölçme ve değerlendirme konusunda uzmanlaşmış olmak
24. Fen bilgisi eğitimi alanında doktora yapmış ve model tabanlı eğitim üzerinde
uzmanlaşmış olmak.
25. Doktorasını İlköğretim Matematik Eğitimi alanında yapmış olmak.
26. Affinite kuromatografisi ve polimerik sistemler konusunda deneyimli olmak.
27. Tuzlu göller ve Lagün gölleri konusunda uzmanlaşmış olmak.
28. Azalmayan Hilbert Fonksiyonları konusunda doktora yapmış olmak.
29. Doktorasını Halk Sağlığı alanından almış ve Dünya Sağlık Örgütü (WHO) deneyimi
olmak
30. Sosyoloji Doktorası olmak
31. Halk Sağlığı alanında doktorası olmak
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32. Epidemiyoloji alanında doktorası olmak
33. Cerrahi Hastalıkları Hemşireliğinde doktora yapmış olmak.
34. Doçentliğini immünoloji alanından almış olmak.
35. Tıbbi Mikrobiyoloji alanında doçent unvanı almış olmak, immünoloji doktorası
yapmış olmak.
36. Böbrek nakli konusunda deneyimli olmak ve kanıtlamak.
37. Endoüroloji konusunda deneyimli olmak.
38. Yenidoğan uzmanı olmak.
39. Doktorasını biyobozunur polimerler alanında yapmış olmak
40. Geoteknik deprem mühendisliği alanında doktora yapmış olmak ve lisansını inşaat
mühendisliğinden almış olmak.
41. Lisans ve doktora derecelerini bilgisayar mühendisliği alanından almış olmak.
42. İşaret sezim ve kestirimi konusunda deneyimli olmak.
43. Lisans, yüksek lisans ve doktora derecelerini inşaat mühendisliğinden almış olmak.
44. Yanma ve ateşlemenin matematiksel modellenmesi ve hesaplamalı akışkanlar
dinamiği uygulamaları konusunda doktora yapmış olmak.
45. Doktorasını robotlar konusunda yapmış olmak.
46. Doktorasını mikro-nano seviyede sürtünme, kontak mekaniği ve piezoelektrik yapılar
konusunda yapmış olmak.
47. Uygulamalı lazer fiziği alanında doktora yapmış olmak.
48. Spintronik spinmekatronik, kuantum optik alanlardan birinde doktora yapmış olmak.
49. Eczacılık Fakültesi mezunu olmak, farmakoloji doktorası yapmış olmak
50. Laboratuvar hayvanları üretimi konusunda deneyimli olmak.
51. Doktorasını spor fizyoterapistliği alanında yapmış olmak.
52. Afazi ve yutma bozuklukları konusunda deneyimli olmak.
53. Okulöncesi kekemelik ve yarık dudak damak konusunda deneyimli olmak.
54. Dil ve ses bozuklukları değerlendirme ve terapisinde deneyimli olmak.
55. Doktorasını üst ekstremite yaralanmalarında fizyoterapi ve rehabilitasyon alanında
yapmış olmak.
56. Mikrobiyoloji alanında doktora yapmış olmak.
57. Allerji-İmmünoloji konusunda deneyimli olmak
58. Akciğer nakli konusunda uluslararası klinik ve deneysel çalışmalara katılmış olmak.
59. Epidemiyoloji doktorası olmak.
60. Gastroenteroloji uzmanı olmak.
61. FDG-dışı ajanlarla PET-BT ile görüntülenmesi konusunda deneyimli olmak.
62. Çocuk ortopedi konusunda deneyimli olmak.
63. Yenidoğan uzmanı olmak
64. Uluslararası düzeyde uyku hastalıkları ve yeniden canlandırma konularında eğitim
almış olmak ve bunu belgelendirmek.
65. Tıp Fakültesinden mezun olmak
66. Doçentlik unvanını Yeni ve Yakınçağ Tarihi alanından almış olmak
67. Doçentlik unvanını Eski Türk Dili alanından almış ve Moğol dili üzerine araştırmalar
yapmış olmak
68. Doktorasını Dilbilim alanında yapmış ve karşılaştırmalı dil eğitimi üzerine yayınlar
yapmış olmak.
İlan olunur.
10215/1-1
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Pamukkale Üniversitesi Rektörlüğünden:
Üniversitemiz birimlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, Öğretim Üyeliğine
Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddeleri ve Üniversitemiz Akademik
Değerlendirme Yönergesi uyarınca öğretim üyesi alınacaktır.
Profesör kadroları daimi statüde olup, adayların başvurdukları anabilim dalını belirten
dilekçelerine; Akademik Değerlendirme Belgesini, özgeçmişlerini, doçentlik belgelerinin onaylı
örneklerini, yayın listelerini, yayınlardan birini başlıca araştırma eseri olarak gösteren bilimsel
çalışma ve yayınlarını kapsayan 6 (altı) takım dosyayı ekleyerek Rektörlüğe,
Doçent kadroları daimi statüde olup, adayların başvurdukları anabilim dalını belirten
dilekçelerine; Akademik Değerlendirme Belgesini, özgeçmişlerini, doçentlik belgelerinin onaylı
örneklerini, yayın listelerini, bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 (dört) takım dosyayı
ekleyerek Rektörlüğe,
İlanın yayınlandığı tarihten itibaren 15 (onbeş) gün içerisinde başvurmaları
gerekmektedir. Postada meydana gelecek gecikmeler dikkate alınmayacaktır. Yabancı ülkelerden
alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması ve
belgelendirilmesi şarttır.
İLGİLİLERE DUYURULUR.
EĞİTİM FAKÜLTESİ
BÖLÜMÜ
Eğitim Bilimleri

ANABİLİM DALI
Eğitimde Ölçme ve
Değerlendirme
Eğitim Bilimleri
Rehberlik ve Psikolojik
Danışmanlık
İlköğretim
Fen Bilgisi Eğitimi
İlköğretim
İngiliz Dili Eğitimi
FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ
BÖLÜMÜ
ANABİLİM DALI
Arkeoloji
Klasik Arkeoloji
Kimya
Fizikokimya
Çağdaş Türk Lehçeleri Kuzey-Batı Türk
ve Edebiyatları
Lehçeleri ve
Edebiyatları
Felsefe
Türk İslam Düşünce
Tarihi
Felsefe
Felsefe Tarihi
Matematik
Geometri
Tarih
Genel Türk Tarihi
Tarih
Osmanlı Müesseseleri
ve Medeniyet Tarihi
Türk Dili ve Edebiyatı Eski Türk Dili
İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ
BÖLÜMÜ
ANABİLİM DALI
İşletme
Üretim Yönetimi ve
Pazarlama
İktisat
İktisadi Gelişme ve
Uluslararası İktisat
İşletme
Muhasebe ve
Finansman

KADRO UN. AD
Profesör
1

DER
1

Doçent

2

1,2

Doçent
Doçent

1
2

3
2,3

KADRO UN. AD
Profesör
1
Profesör
1
Doçent
1

DER
1
1
2

Doçent

1

1

Doçent
Doçent
Doçent
Doçent

1
1
1
1

2
2
1
1

Doçent

1

1

KADRO UN. AD
Profesör
1

DER
1

Doçent

2

2,3

Doçent

1

3

AÇIKLAMA

AÇIKLAMA

AÇIKLAMA
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MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
BÖLÜMÜ
ANABİLİM DALI
Gıda Mühendisliği
Gıda Teknolojisi
Çevre Mühendisliği
Çevre Bilimleri
BÖLÜMÜ
ANABİLİM DALI
İnşaat Mühendisliği
Yapı
Makine Mühendisliği
Mekanik
Tekstil Mühendisliği
Tekstil Teknolojisi
TIP FAKÜLTESİ
BÖLÜMÜ
ANABİLİM DALI
Cerrahi Tıp Bilimleri
Beyin ve Sinir
Cerrahisi
Cerrahi Tıp Bilimleri
Kadın Hastalıkları ve
Doğum
Cerrahi Tıp Bilimleri
Kalp ve Damar
Cerrahisi
Cerrahi Tıp Bilimleri
Tıbbi Patoloji
Dahili Tıp Bilimleri
Acil Tıp
Cerrahi Tıp Bilimleri
Beyin ve Sinir
Cerrahisi
Cerrahi Tıp Bilimleri
Göğüs Cerrahisi
Dahili Tıp Bilimleri
Adli Tıp
Dahili Tıp Bilimleri
Çocuk Sağlığı ve
Hastalıkları
Dahili Tıp Bilimleri
Dahili Tıp Bilimleri
Dahili Tıp Bilimleri
Dahili Tıp Bilimleri
Temel Tıp Bilimleri
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KADRO UN. AD
Profesör
1
Doçent
1
KADRO UN. AD
Doçent
1
Doçent
1
Doçent
1

DER
1
2
DER
3
1
1

AÇIKLAMA

KADRO UN. AD
Profesör
1

DER
1

AÇIKLAMA

Profesör

1

1

Profesör

1

1

Profesör
Profesör
Doçent

1
2
1

1
1
3

Doçent
Doçent
Doçent

1
1
1

1
3
1

Fizik Tedavi ve
Rehabilitasyon
İç Hastalıkları

Doçent

2

1,2

Doçent

1

1

Ruh Sağlığı ve
Hastalıkları
Tıbbi Genetik
Histoloji ve
Embriyoloji
Tıbbi Biyoloji

Doçent

1

1

Doçent
Doçent

1
1

3
2

Temel Tıp Bilimleri
Doçent
1
TURİZM FAKÜLTESİ
BÖLÜMÜ
ANABİLİM DALI
KADRO UN. AD
Gastronomi ve Mutfak
Profesör
1
Sanatları
FİZİK TEDAVİ VE REHABİLİTASYON YÜKSEKOKULU
BÖLÜMÜ
ANABİLİM DALI
KADRO UN. AD
Fizyoterapi ve
Ortopedik
Profesör
1
Rehabilitasyon
Rehabilitasyon
DENİZLİ TEKNİK BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU
BÖLÜMÜ
ANABİLİM DALI
KADRO UN. AD
Elektrik ve Enerji
Alternatif Enerji
Doçent
1
Kaynakları Teknolojisi

AÇIKLAMA

Perinatoloji
uzmanı olmak

Çocuk
hematolojisi
uzmanı olmak

Romatoloji
uzmanı olmak

1
DER
1

AÇIKLAMA

DER AÇIKLAMA
1

DER
3

AÇIKLAMA
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Başbakanlık Toplu Konut İdaresi Başkanlığından:
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI
1. İhale Kayıt Numarası (İKN)

2010/70584

2. Yasaklama Kararı Veren

Başbakanlık

Bakanlık/Kurum
3. İhaleyi Yapan İdarenin
Adı

T.C. Başbakanlık Toplu Konut
İdaresi Başkanlığı

İl/İlçe

Çankaya

Tel-Faks

0312 266 30 35

Bilkent Plaza B1 Blok
Adresi
Bilkent/Ankara
Posta Kodu

E-Mail

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi

5. Ortak ve/veya Ortaklıkların

Tisan İnşaat Sanayi ve Ticaret

Adı/Unvanı

Ali KOKU

Limited Şirketi
Çetin Emeç Bulvarı 1324. Cad.
No:26/A Öveçler-

Adresi

Çankaya/ANKARA
T.C. Kimlik No.

-------

Bahçelievler Mah. 31. Sok. No:24/7
ANKARA
28021989470

Vergi Kimlik/
845 010 7845

Mükellefiyet No.
Kayıtlı Olduğu

Ankara Ticaret Odası Ticaret Sicili

Ticaret/Esnaf Odası

Müdürlüğü

Ticaret/Esnaf Sicil No.

158326
1

6. Yasaklama
Süresi

Ay

( )

Yıl
(Bir)

7. Yasaklamanın

a-4734

b-4735
( )

Dayanağı ve Kapsamı

KİK

(X)
KİSK

c-2886 DİK

( )

d-Diğer Mevzuat

( )

Tüm İhalelerden

(X) Tüm İhalelerden

( )

Bakanlık İhalelerinden

( )

Bakanlık İhalelerinden

( )

Kurum İhalelerinden

( )

Kurum İhalelerinden

( )
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Milli Savunma Bakanlığından:
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI
1. İhale Kayıt Numarası (İKN)

2013/19461

2. Yasaklama Kararı Veren
Milli Savunma Bakanlığı
Bakanlık/Kurum
3. İhaleyi Yapan İdarenin
Adı

MKE Silah Fabrikası Müdürlüğü

İl/İlçe

Adresi

Kızılırmak Mah. Yahşihan Yolu 4.Km.

Tel-Faks

KIRIKKALE/MERKEZ
0 318 224 29 91
0 318 224 28 95

Posta Kodu

71300

E-Mail

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi

mkesilah@mkek.gov.tr
5. Ortak ve/veya Ortaklıkların

Kırıkkale Makina Sanayi ve Ticaret –
Adı/Unvanı
Mehmet DURGUN
Yeni Sanayi Sitesi B-5 Blok No:7
Adresi
Yahşihan / KIRIKKALE
T.C. Kimlik No.

42961333292

Vergi Kimlik/
Irmak V.D. 42961333292
Mükellefiyet No.
Kayıtlı Olduğu
Kırıkkale Esnaf ve Sanatkarlar Odası
Ticaret/Esnaf Odası
Ticaret/Esnaf Sicil
71/7653
No.
7. Yasaklamanın

6. Yasaklama
Ay
Süresi

( )

Yıl

a-4734

(1)

b-4735
( )

Dayanağı ve Kapsamı

KİK

(X)
KİSK

c-2886 DİK

( )

d-Diğer Mevzuat

( )

Tüm İhalelerden

(X)

Tüm İhalelerden

( )

Bakanlık İhalelerinden ( )

Bakanlık İhalelerinden

( )

Kurum İhalelerinden

Kurum İhalelerinden

( )

( )
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Orman ve Su İşleri Bakanlığı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünden:
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI
1. İhale Kayıt Numarası (İKN)

2012/182530

2. Yasaklama Kararı Veren

Orman ve Su İşleri Bakanlığı/Devlet Su İşleri Genel

Bakanlık/Kurum

Müdürlüğü

3. İhaleyi Yapan İdarenin
Adı
Adresi
Posta Kodu

DSİ 1. Bölge Müdürlüğü

İl/İlçe

Duaçınarı Mah. Ankara Cad.

Bursa/Merkez

Tel-Faks 0224 360 5000-0224 360 5023

No:221 Yıldırım/Bursa
16372

E-Mail

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi

dsi1@dsi.gov.tr
5. Ortak ve/veya Ortaklıkların

SERDA AKTAŞ USM YAPI

Adı/Unvanı

İNŞAAT
Aşağı Çarşı Muş Cad. Özmen Psj.

Adresi

Kat: 2 No: 6 Varto/MUŞ

T.C. Kimlik No.

21707523456

Vergi Kimlik/
Mükellefiyet No.
Kayıtlı Olduğu
Ticaret/Esnaf Odası
Ticaret/Esnaf Sicil
No.
6. Yasaklama
Süresi

Ay

Muş Ticaret ve Sanayi Odası
1286-3284
( )

Yıl

(1)

7. Yasaklamanın

a-4734

Dayanağı ve Kapsamı

KİK

()

b-4735
KİSK

(X)

c-2886 DİK

( )

d-Diğer Mevzuat

( )

Tüm İhalelerden

( )

Tüm İhalelerden

( )

Bakanlık İhalelerinden

( )

Bakanlık İhalelerinden

( )

Kurum İhalelerinden

( )

Kurum İhalelerinden

( )

Yasaklama Kararı Aşağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır.
1 - İKN : İstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan
yasaklamalarda doldurulacaktır.
2 - T.C. Kimlik No : Yasaklananın gerçek kişi olması durumunda doldurulacaktır.
3 - Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No : Herhangi bir Ticaret
veya Esnaf Odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir.
4 - Diğer Mevzuat : İstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların
dışındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır.
5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların : 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı
Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm
doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kişinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir.
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İÇİNDEKİLER
YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ
MİLLETLERARASI ANDLAŞMALAR
2013/5637
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kırgız Cumhuriyeti Hükümeti Arasında
Uyuşturucu, Psikotrop ve Ara Kimyasal Maddelerin Kaçakçılığı ile Mücadelede
İşbirliği Anlaşmasının Onaylanması Hakkında Karar
2013/5638
Revize Edilmiş NATO Havadan Erken İhbar, Kontrol ve Kuvvet Komutanlığı
(NAEW&C) Harekat ve Destek Mutabakat Muhtırasının Onaylanması Hakkında
Karar
2013/5661
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Ekonomik İşbirliği Teşkilatı (EİT) Arasında EİT
Turizm Teşvik Fonuna 50.000 ABD Doları Hibe Sağlanması Hakkında Karar
BAKANLAR KURULU KARARLARI
2013/5594
Ankara İli, Çankaya İlçesi, Namık Kemal ve Yenişehir Mahalleleri Sınırları İçerisinde
Bulunan Alanın Riskli Alan İlan Edilmesi Hakkında Karar
2013/5632
Uyumu Sağlanmış (Armonize) Mal Tanımı ve Kodlama Sistemi Hakkında
Uluslararası Sözleşme Uyarınca Uygulanması Gereken Sınıflandırma Görüşlerinin
Yürürlüğe Konulması ile 16/12/2011 Tarihli ve 2011/2572 Sayılı Bakanlar Kurulu
Kararının Yürürlükten Kaldırılması Hakkında Karar
2013/5660
Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliğine Bağlı Bazı Odaların İdari ve Mali
Denetiminin Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca Yapılması Hakkında Karar
2013/5677
Artvin İli, Borçka İlçesi, Muratlı Mevkiinin Daimi Yolcu Giriş-Çıkış Kara Hudut
Kapısı Olarak Tespiti Hakkında Karar

Sayfa

1
25
78

83

86
216
217

BAKANLIKLARA VEKÂLET ETME İŞLEMİ
— Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığına, Avrupa Birliği Bakanı Egemen BAĞIŞ’ın Vekâlet
Etmesine Dair Tezkere
— İçişleri Bakanlığına, Milli Savunma Bakanı İsmet YILMAZ’ın Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

218
218

ATAMA KARARLARI
— Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığına Ait Atama Kararları

219

YÖNETMELİKLER
2013/5687
Yurtdışında Sürekli Görevlendirilecek Personel Hakkında Yönetmelikte Değişiklik
Yapılmasına Dair Yönetmelik
— Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Personelinin Yurt Dışı Sürekli Göreve Atanmasına İlişkin
Yönetmelik
— Posta ve Telgraf Teşkilatının 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 3 üncü Maddesinin (g) Bendi
Kapsamında Yapacağı Mal ve Hizmet Alımlarında Uygulanacak Esas ve Usuller Hakkında
Yönetmeliğin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik
TEBLİĞLER
— 2014 Yılına Ait Genel Yatırım ve Finansman Programının Uygulanmasına İlişkin Usul ve
Esasların Belirlenmesine Dair Tebliğ
— İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2013/25)
— İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2013/27)
— Yatırım Kuruluşlarının Kuruluş ve Faaliyet Esasları Hakkında Tebliğ III-39.1
— Bireysel Portföylerin ve Kolektif Yatırım Kuruluşlarının Performans Sunumuna, Performansa
Dayalı Ücretlendirilmesine ve Kolektif Yatırım Kuruluşlarını Notlandırma ve Sıralama
Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğ (VII-128.5)
— Özelleştirme Yüksek Kurulunun 9/12/2013 Tarihli ve 2013/193 Sayılı Kararı
— Özelleştirme Yüksek Kurulunun 9/12/2013 Tarihli ve 2013/195 Sayılı Kararı
— Özelleştirme Yüksek Kurulunun 9/12/2013 Tarihli ve 2013/196 Sayılı Kararı
— Özelleştirme Yüksek Kurulunun 9/12/2013 Tarihli ve 2013/197 Sayılı Kararı
— Özelleştirme Yüksek Kurulunun 9/12/2013 Tarihli ve 2013/198 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

BAŞBAKANLIK BASIMEVİ
www.bbasimevi.gov.tr
e-posta : bbasimevi@basbakanlik.gov.tr
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Perakende Satış Fiyatı (KDV dahil) 1.20 TL

