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YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ
HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU KARARLARI
Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Başkanlığından:
HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU GENEL KURUL KARARI
Karar Tarihi : 16/12/2013
Karar No
: 980
1- Ankara Hâkimi 24712 Mehmet Bülent SELÇUK
2- Yargıtay Cumhuriyet Savcısı 25535 Baki ÖZYÜREK
3- İstanbul BAM Cumhuriyet Başsavcısı 28214 Hüseyin CANAN
4- Yargıtay Tetkik Hâkimi 28360 Ahmet Hamdi GÜLER
5- Malatya Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı 29279 Orhan ERDİM
6- Yargıtay Tetkik Hâkimi 30607 Dr. Şanver KELEŞ
7- Ankara Hâkimi 30702 Adem ALBAYRAK
8- Adana Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı 30887 Bekir ŞAHİN
9- Yargıtay Tetkik Hâkimi 31409 Hava AYDINLI
10- Ankara Hâkimi 31426 Betül AZİZAĞAOĞLU
11 - Bakırköy Hâkimi 31543 Hasan KAYA
12- Bakanlık Yüksek Müşaviri 32199 Sefa MERMERCİ
13- Bursa Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı 32205 Mehmet Faik ATEŞ
14- İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı 32220 Ali ALÇIK
15- Ankara Hâkimi 32318 İsmail İNCEOĞLU
16- Malatya Cumhuriyet Başsavcısı 33306 Muzaffer SAYIN
17- Yargıtay Tetkik Hâkimi 33915 Mine KAYA'nın,
Yargıtay Üyeliğine seçilmelerine,
Karar verilmiştir.
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Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Başkanlığından:
HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU GENEL KURUL KARARI
Karar Tarihi : 16/12/2013
Karar No
: 981
1 - Danıştay Savcısı 32649 Birgül KURT
2- İstanbul İdare Mahkemesi Başkanı 32693 Musa ALBAYRAK
3- İzmir İdare Mahkemesi Başkanı 32737 Mehmet Ali CERAN
4- Ankara İdare Mahkemesi Başkanı 32744 Mahmut DOĞAN
5- Sakarya Bölge İdare Mahkemesi Başkanı 32753 Hasan KABADAYI
6- Adalet Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı 32819 Bilal ÇALIŞKAN'ın,
Danıştay Üyeliğine seçilmelerine,
Karar verilmiştir.

—— • ——

YÖNETMELİKLER
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından:
İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HİZMETLERİNİN DESTEKLENMESİ
HAKKINDA YÖNETMELİK
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç ve kapsam
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, kamu kurum ve kuruluşları hariç olmak üzere
ondan az çalışanı bulunanlardan, tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerine, iş sağlığı
ve güvenliği hizmetlerinin yerine getirilmesi için sağlanacak desteğin usul ve esaslarını belirlemektir.
Dayanak
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, 20/6/2012 tarihli ve 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununun 7 nci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar ve kısaltmalar
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Genel Müdürlük: İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğünü,
b) Hizmet sunucusu: İş sağlığı ve güvenliği hizmeti vermek üzere Genel Müdürlükçe
yetkilendirilmiş kişi, kurum veya kuruluşları,
c) İSG-KATİP: İş sağlığı ve güvenliği hizmetleri ile ilgili iş ve işlemlerin Genel Müdürlükçe kayıt, takip ve izlenmesi amacıyla kullanılan İş Sağlığı ve Güvenliği Kayıt, Takip ve
İzleme Programını,
ç) Kurum: Sosyal Güvenlik Kurumunu,
ifade eder.
İKİNCİ BÖLÜM
Destek Kapsamına Giren İşyerlerinin Belirlenmesi ve Başvuru
Destekten yararlanacak işyerlerinin tespiti
MADDE 4 – (1) Destekten yararlanacak işyerlerinin tespitinde, Kurum tarafından tescil
edilmiş işyeri kayıtları esas alınır.
(2) Destekten Türkiye genelinde ondan az çalışanı bulunan tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinin işverenleri faydalanır. Çalışan sayısının ondan az olup olmadığının
tespitinde aşağıdaki şartlar aranır:
a) Aynı işverenin Türkiye genelinde birden fazla tescilli işyerinin bulunması halinde,
aynı işveren tarafından 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında Türkiye genelinde tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde çalıştırılan toplam sigortalı sayısı
esas alınır.
b) İşverenden iş alan alt işverenlerce çalıştırılan sigortalılar toplam çalışan sayısına
dahil edilir.
c) İşyerinde çeşitli nedenlerle ay içinde çalışması bulunmayan ve ücret ödenmeyen sigortalılar toplam çalışan sayısına dahil edilir.
ç) Her bir ayda Kuruma verilmiş asıl ve ek nitelikteki aylık prim ve hizmet belgelerinde
kayıtlı sigortalı sayısından, iptal nitelikteki aylık prim ve hizmet belgelerinde kayıtlı sigortalı
sayısı düşülür.
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d) Ay içinde işe giren veya işten çıkan sigortalılar da sigortalı sayısına dahil edilir.
e) 5/6/1986 tarihli ve 3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanununda belirtilen aday çırak, çırak
ve işletmelerde mesleki eğitim gören öğrenciler çalışan sayısının tespitinde dikkate alınmaz.
(3) İşyerinin, İSG-KATİP’e kayıtlı onaylanmış ve devam eden iş sağlığı ve güvenliği
hizmetlerinin verilmesine ilişkin, hizmet sunucusu ile yapılmış bir sözleşmesinin olması şarttır.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Destek Bedellerinin Tespiti, Ödenmesi ve Hizmetin
Alınacağı Kurum ve Kuruluşlar
İş sağlığı ve güvenliği hizmet bedellerinin tespiti
MADDE 5 – (1) Ondan az çalışanı bulunan işverenlere sağlanacak iş sağlığı ve güvenliği hizmet bedelleri işyerinin tehlike sınıfı ve Kuruma bildirilen sigortalı sayısı ile sigortalıların
çalıştıkları gün sayısı esas alınarak her bir işyeri için ayrı ayrı tespit edilir.
(2) Tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerleri için sağlanacak iş sağlığı ve güvenliği hizmet bedelinin sigortalı başına günlük miktarı 16 yaşından büyük sigortalılar için belirlenen prime esas kazanç alt sınırının günlük tutarının sırasıyla %1,4 ve %1,6’sıdır.
(3) Sağlanacak iş sağlığı ve güvenliği hizmet bedelinin tutarı, ikinci fıkrada belirtilen
yüzdelerin aylık prim ve hizmet belgesi ile bildirilen prim ödeme gün sayısı ile çarpılması suretiyle tespit edilecektir.
Başvuru ve desteğin ödenme şekli
MADDE 6 – (1) Genel Müdürlük sözleşme yapan ve ödeme kapsamında olan işyerlerinin dördüncü maddede belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde tespit edilmesini sağlamak amacıyla Kuruma İSG-KATİP’e erişim yetkisi sağlar.
(2) Kurum, kapsama giren işverenlere sağlanan hizmetin bedelini, beşinci maddede belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde; üçer aylık dönemler halinde hesaplar. Dönem sonundaki
tutarları takip eden ikinci ayın sonunda işverene öder.
(3) Kuruma yasal süresi içerisinde ödenmemiş prim ve prime ilişkin borcun bulunması
halinde, destek tutarları bu borca mahsup edilir.
(4) Kapsama giren işverenlerce destekten yararlanmak için başvuru yapılır. Yapılacak
başvuru ve ödeme ile ilgili uygulamaya ilişkin diğer hususlar Bakanlığın uygun görüşü doğrultusunda Kurum tarafından belirlenir.
Destek hizmetinin alınacağı kişi, kurum veya kuruluşlar
MADDE 7 – (1) Bu Yönetmelik kapsamındaki işyerleri, iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili
destek hizmetlerini 29/12/2012 tarihli ve 28512 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İş Sağlığı
ve Güvenliği Hizmetleri Yönetmeliği uyarınca hizmet sunucusundan alır.
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler
Yükümlülükler
MADDE 8 – (1) Kapsama giren işverenlerce destekten yararlanılabilmesi için aylık
prim ve hizmet belgelerinin yasal süresi içinde Kuruma verilmesi şarttır.
Müeyyideler
MADDE 9 – (1) Kurumun denetim ve kontrol ile görevlendirilmiş memurlarınca yapılan tespitler veya diğer kamu idarelerinin denetim elemanlarınca kendi mevzuatları gereğince
yapacakları soruşturma, denetim ve incelemeler neticesinde ya da bankalar, döner sermayeli
kuruluşlar, kamu idareleri ile kanunla kurulan kurum ve kuruluşlardan alınan bilgi ve belgelerden veya mahkeme ilamına istinaden çalıştırdıkları sigortalıları Kuruma bildirmedikleri tespit edilen işverenler, tespitin yapıldığı ayı takip eden aydan başlanılarak sağlanan destekten üç
yıl süreyle faydalanamaz ve kayıt dışı çalışanın işe başladığı aydan itibaren yapılan ödemeler
Kurumca yasal faizi ile birlikte geri alınır.
(2) Birden fazla işyeri bulunan işverenlere ait işyerlerinde kayıt dışı çalışanı bulunduğunun tespiti halinde, gerek tespitin yapıldığı işyeri için, gerekse diğer işyerleri için kayıt dışı
çalışanın işe başladığı aydan itibaren yapılan ödemeler Kurumca yasal faizi ile birlikte geri alınır ve söz konusu işverenler tespitin yapıldığı ayı takip eden aydan başlanılarak sağlanan destekten üç yıl boyunca yararlanamaz.
Denetim
MADDE 10 – (1) Bu Yönetmelik kapsamında sağlanan destekle ilgili olarak gerektiğinde Bakanlık ve Kurum denetim elemanları tarafından denetim yapılır.
Yürürlük
MADDE 11 – (1) Bu Yönetmelik 1/1/2014 tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 12 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı yürütür.
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Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından:
İNSAN TÜKETİMİ AMACIYLA KULLANILMAYAN HAYVANSAL YAN
ÜRÜNLER YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA
DAİR YÖNETMELİK
MADDE 1 – 24/12/2011 tarihli ve 28152 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İnsan
Tüketimi Amacıyla Kullanılmayan Hayvansal Yan Ürünler Yönetmeliğinin 1 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; halk ve hayvan sağlığına, gıda ve yem güvenilirliğine yönelik riskleri engellemek veya asgariye indirmek amacıyla insan tüketimine sunulmayan hayvansal yan ürünler ile bunların türev ürünlerine ilişkin sağlık kuralları ile ilgili
usul ve esasları belirlemektir.’’
MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (ç) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“ç) Belirlenmiş risk materyali: TSE Hastalığının önlenmesi, kontrolü ve ortadan kaldırılması için Bakanlıkça belirlenen hayvan, hayvanın organ ve doku benzeri maddelerini,”
MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinin (10)
numaralı alt bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş; (1), (2), (6) ve (7) numaralı alt bentleri yürürlükten kaldırılmış; bende aşağıdaki (13) numaralı alt bent eklenmiş; (c) bendinin (7) numaralı alt bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“10) 22 nci madde uyarınca kategori 1 materyali işleyen işletme veya tesislerde atık su
muamelesi sırasında toplanan hayvansal yan ürünler,”
“13) 15/12/2011 tarihli ve 28142 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Nakledilebilir
Süngerimsi Beyin Hastalıklarına Karşı Korunma ve Mücadele Yönetmeliği kapsamında hastalık şüphesi bulunan, hastalığı doğrulanan veya hastalığın eradikasyonu amacıyla itlaf edilen
hayvanlar ile hastalığın izlenmesi için belirlenen materyaller.”
“7) Üretim veya paketleme hataları bulunan veya halk ve hayvan sağlığı için risk taşımayan diğer kusurları olan veya ticari sebeplerle yem olarak kullanılması amaçlanmayan pet
hayvanı yemi, hayvansal yem, hayvansal yan ürün veya türev ürünlerini içeren yem maddeleri,”
MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“c) 7 nci maddenin birinci fıkrasının (a) bendinin (13) numaralı alt bendinde belirtilen
hayvanlar hariç hastalığın izlenmesi için belirtilen materyaller dahil kategori I materyalleri basınçlı sterilizasyonla işlendikten ve kalıcı olarak işaretlendikten sonra düzenli depolama alanlarında gömülerek imha edilir.”
MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 13 üncü maddesinin ikinci fıkrasının (a) ve (b) bentleri
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“a) Hayvanat bahçesi hayvanlarından elde edilen materyalin hayvanat bahçesi hayvanlarının beslenmesinde kullanılmasına izin verilebilir.
b) Biyolojik çeşitliliğin teşviki için, doğal ortamda yaşayan nesli tükenmekte olan, koruma altındaki leşçil kuşlar ve doğal alanlarında yaşayan diğer türlerin, belirlenmiş risk materyali taşıyan ölü hayvanların vücutlarının tamamı veya parçaları ile beslenmesine izin verilebilir.”
MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 14 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b), (c) ve (d)
bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“b) Halk ve hayvan sağlığına ilişkin risklerin önlenmesi şartıyla, 7 nci maddenin birinci
fıkrasının (a) bendinin (5) numaralı alt bendindeki kategori I materyalleri ile mezkûr maddenin
(b) ve (c) bentlerinde yer alan kategori II ve III materyalleri uzak ve ücra alanlarda yakılarak,
gömülerek veya resmî denetim altında başka bir yöntemle,
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c) Olağanüstü doğal afetler, coğrafi ve iklim şartlarının elverişsizliği, işleri yapacak
personelin güvenliği ve sağlığının risk altında olması, toplama araçlarının kullanımının imkânsız olduğu durumlarda, halk ve hayvan sağlığına ilişkin risklerin kontrol altına alınması
koşuluyla 7 nci maddenin birinci fıkrasının (a), (b) ve (c) alt bentlerinde yer alan kategori I,
kategori II ve kategori III materyalleri mahallinde yakılarak, gömülerek veya resmî denetim
altında başka bir yöntemle,”
“d) 7 nci maddenin birinci fıkrasının (a) bendinin (5) numaralı alt bendindeki kategori
I materyali dışındaki hayvansal yan ürünlerin; ihbarı mecburi bir hastalık çıkması durumunda,
halk ve hayvan sağlığına ilişkin risklerin önlenmesi koşuluyla, resmî denetim altında, hayvansal
atıkların işlenmek ve imha edilmek üzere en yakın onaylı işletmeye nakli sağlık riskini artırıyorsa veya geniş yayılımlı bir epizootik hastalık çıkışında işletmenin kapasitesinin aşılması
durumunda mahallinde yakılarak veya gömülerek,”
MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 19 uncu maddesinin birinci fıkrasının (g) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“g) Hayvansal yan ürünler toplandıktan sonra ayırma, parçalama, soğutma, dondurma,
tuzlama, deri ve postların çıkarılması gibi faaliyetler göstermesi.”
MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin 28 inci maddesinin birinci fıkrasının (ç) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“ç) 24/12/2011 tarihli ve 28152 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Veteriner Tıbbi
Ürünler Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre üretilmiş veteriner tıbbi ürünleri,”
MADDE 9 – Aynı Yönetmeliğin 40 ıncı maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.
“(2) Bu Yönetmeliğe uygunluğun denetlenmesinde 17/12/2011 tarihli ve 28145 sayılı
Resmî Gazete’de yayımlanan Gıda ve Yemin Resmi Kontrollerine Dair Yönetmelik hükümleri
uygulanır.’’
MADDE 10 – Aynı Yönetmeliğin ek-2’sinin işlenmiş hayvansal kökenli yemler ve hayvansal kökenli yem ihtiva eden işlenmiş pet hayvan yemleri (köpek çiğneme ürünleri dahil)
için mikrobiyolojik kriterler bölümünde yer alan Enterobacteriaceae satırı ile çiğ pet hayvan
yemleri için mikrobiyolojik kriterler bölümünde yer alan Enterobacteriaceae satırı aşağıdaki
şekilde değiştirilmiştir.
“Enterobacteriaceae: 1 gr’lık örnekte en çok: n = 5, c = 2, m = 10 M = 300”
“Enterobacteriaceae: 1 gr’lık örnekte en çok: n = 5, c = 2, m = 10 M = 5000”
MADDE 11 – Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi ile 11 inci
maddesinin birinci fıkrasının (ğ) bendi yürürlükten kaldırılmıştır.
MADDE 12 – Bu Yönetmeliğin;
a) 3 üncü maddesi ile değiştirilen Yönetmeliğin 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (a)
bendinin (13) numaralı alt bendi 1/1/2019 tarihinde,
b) Diğer hükümleri yayımı tarihinde,
yürürlüğe girer.
MADDE 13 – Bu Yönetmelik hükümlerini Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı yürütür.
Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi
Sayısı
24/12/2011

28152
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İçişleri Bakanlığından:
JANDARMA GENEL KOMUTANLIĞI VE SAHİL GÜVENLİK KOMUTANLIĞINDA
GÖREVLİ DEVLET MEMURLARININ YER DEĞİŞTİRME SURETİYLE
ATANMALARINA İLİŞKİN YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK
YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK
MADDE 1 – 27/7/2012 tarihli ve 28366 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Jandarma
Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığında Görevli Devlet Memurlarının Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına İlişkin Yönetmeliğin 11 inci maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki bentler eklenmiştir.
“ç) Asaleti onaylanmış olmak kaydıyla, görev yaptığı hizmet bölgesinde herhangi bir
nedenle kendisinin, eşinin veya bakmakla yükümlü olduğu çocuklarının can güvenliğinin tehlikeye düştüğüne dair 8/3/2012 tarihli ve 6284 sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun uyarınca koruyucu ve önleyici tedbir kararı verilenlerden atanma talebinde bulunanların, öncelikli olarak bağlı bulunduğu birlik veya kuruma, durumuna uygun kadro bulunmaması halinde ise 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 74 üncü maddesi
uyarınca öncelikle Millî Savunma Bakanlığı, Genelkurmay Başkanlığı ve kuvvet komutanlıkları, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı birlik, kurum ve kuruluşlarına 8 inci maddede belirtilen atama dönemlerine tabi tutulmaksızın ataması yapılabilir.”
“d) Asaleti onaylanmış olmak kaydıyla, görev yaptığı hizmet bölgesinde eşi ile birlikte
ikamet edenlerden, boşanma davası açan veya haklarında boşanma davası açılmış bulunanlardan, 6284 sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun uyarınca koruyucu ve önleyici tedbir kararı verilenlerden atanma talebinde bulunanların, bu durumlarını belgelendirenler ile boşanma işleminin neticelendiğini belgelendirenlerden atanma
talebinde bulunanların öncelikli olarak bağlı bulunduğu birlik veya kuruma, durumuna uygun
kadro bulunmaması halinde ise 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 74 üncü maddesi uyarınca öncelikle Millî Savunma Bakanlığı, Genelkurmay Başkanlığı ve kuvvet komutanlıkları,
Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı birlik, kurum ve kuruluşlarına 8 inci maddede belirtilen atama dönemlerine tabi tutulmaksızın ataması yapılabilir.”
MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini İçişleri Bakanı yürütür.
Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi
Sayısı
27/7/2012

28366

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi

Sayısı

28/3/2013

28601
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Kültür ve Turizm Bakanlığından:
KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI STAJYER KONTROLÖRLÜK GİRİŞ VE
KONTROLÖR YETERLİK SINAVLARI İLE ATAMA, YETİŞTİRİLME VE
ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİKTE
DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK
MADDE 1 – 20/10/2006 tarihli ve 26325 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kültür
ve Turizm Bakanlığı Stajyer Kontrolörlük Giriş ve Kontrolör Yeterlik Sınavları ile Atama, Yetiştirilme ve Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğin 8 inci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi aşağıdaki şekilde ve (d) bendinde yer alan “özürlü” ibaresi “engelli” şeklinde
değiştirilmiştir.
“b) Giriş sınavının yapıldığı yılın Ocak ayının birinci günü itibariyle otuz beş yaşını
doldurmamış olmak.”
MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“(2) Adaylar, Yatırım ve İşletmeler Genel Müdürlüğüne ya da Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğüne, son başvuru tarihi mesai bitimine kadar başvururlar. Başvurusu uygun görülen adaylara Sınav Giriş Belgesi verilir.”
MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 10 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 10 – (1) Müsteşar onayı ile Yatırım ve İşletmeler Genel Müdürlüğü ya da
Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü tarafından, kendi personeli arasından seçilecek
bir başkan ve iki üye olmak üzere üç kişiden oluşan Sınav Hazırlık Komisyonu kurulur. Aynı
şekilde iki yedek üye belirlenir.”
MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 11 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Personel Dairesi Başkanlığına” ibaresi “Yatırım ve İşletmeler Genel Müdürlüğüne ya da Kültür
Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğüne” şeklinde değiştirilmiştir.
MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 12 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Personel
Dairesi Başkanlığınca” ibaresi “Yatırım ve İşletmeler Genel Müdürlüğünce ya da Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğünce” ve üçüncü fıkrasında yer alan “Personel Dairesi Başkanlığı” ibaresi “Yatırım ve İşletmeler Genel Müdürlüğü ya da Kültür Varlıkları ve Müzeler
Genel Müdürlüğü” şeklinde değiştirilmiştir.
MADDE 6 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 7 – Bu Yönetmelik hükümlerini Kültür ve Turizm Bakanı yürütür.
Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi
Sayısı
20/10/2006

26325

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi

Sayısı

4/11/2006

26336

4/2/2010

27483

31/12/2011

28159
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Kültür ve Turizm Bakanlığından:
SİNEMA FİLMLERİNİN DESTEKLENMESİ HAKKINDA YÖNETMELİKTE
DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA YÖNETMELİK
MADDE 1 – 13/11/2004 tarihli ve 25642 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Sinema
Filmlerinin Desteklenmesi Hakkında Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (i)
bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı fıkraya (n) bendinden sonra gelmek üzere aşağıdaki (o), (ö) ve (p) bentleri eklenmiştir.
“i) Ortak Yapım: Birden fazla yerli ve yabancı yapımcının birlikte meydana getirdikleri
sinema filmlerini,”
“o) Genel Müdürlük: Sinema Genel Müdürlüğünü,
ö) Destek alan: Bakanlıkça destek verilen projeyi gerçekleştirecek gerçek ya da tüzel
kişiyi,
p) Sinema salonu gösterimi: 5/12/1951 tarihli ve 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununa göre sinema salonu olarak sertifikalandırılmış yerlerde herhangi bir etkinliğe bağlı olmaksızın eserin ticari amaçla umuma iletimini,”
MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Telif
Hakları ve Sinema Genel Müdürlüğü” ibaresi “Genel Müdürlük” olarak değiştirilmiştir.
MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 10 uncu maddesinin dördüncü fıkrası yürürlükten kaldırılmış, birinci ve ikinci fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve beşinci fıkrasının sonuna
aşağıdaki cümle eklenmiştir.
“Destekleme Kurulu, her yıl ilk toplantısında, Danışma Kurulunun tavsiye niteliğindeki
kararlarını da değerlendirerek; Bakanlıkça sinema filmlerinin desteklenmesi amacıyla ayrılan
kaynakların hangi destekleme biçimlerinde ve hangi oran ve limitler içerisinde kullandırılacağına ilişkin ilke kararları alabilir; ancak bu kararlar Bakanlıkça onaylandıktan sonra ilgili taraflara bildirir. Kurul, her yıl belirli sayıda, yabancılarla gerçekleştirilecek ortak yapımların
veya ilk filmini gerçekleştirecek yönetmenlerin dâhil olduğu yapımların desteklenmesi ile destekleme bütçesinden yapım destekleri için ayrılan tutardan bu amaçlar için kullanılacak oran
ve limitlerin belirlenmesine ilişkin ilke kararları da alabilir.
Proje, yapım ve yapım sonrası destekler için Destekleme Kurulu yıllık toplantıları, Genel Müdürlük tarafından, Bakanlığın genel bütçe uygulamaları ve süreleri göz önünde bulundurularak, sinema alanında faaliyet gösteren ulusal veya uluslararası kuruluşların diğer destekleme ve programlarının başvuru ve karar tarihleri dikkate alınarak belirlenir.”
“Destekleme Kurulunun üyelik sıfatına sahip olmadan önce destek almış ve yükümlülükleri
devam etmekte olan Kurul üyeleri Kurul gündeminde yer alan kendi projelerine ilişkin değerlendirmelere katılamazlar.”
MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 11 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Telif
Hakları ve Sinema Genel Müdürlüğü” ibaresi “Genel Müdürlük” olarak değiştirilmiştir.
MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 12 nci maddesinin üçüncü fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.
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MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 13 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“Madde 13 – Ülke içinde yerleşik gerçek ve tüzel kişiler bu Yönetmelikte öngörülen
hükümler çerçevesinde destek başvurusunda bulunabilir. Yabancı yapımcılarla gerçekleştirilecek ortak yapımlarda yönetmen için bu koşul aranmaz.
Destekleme Kurulunca değerlendirmeye tabi tutulup reddedilen projelere ilişkin aynı
yıl içerisinde tekrar başvuru yapılamaz. Ayrıca Destekleme Kurulu tarafından daha önce iki
defa reddedilmiş projeler için yapılmış destek başvuruları kabul edilmez.
Daha önce Destekleme Kurulundan destek alanların, ikinci kez destek başvurusunda
bulunabilmeleri için projelerin gerçekleştirilmiş ve geri ödemelerin tamamlanmış olması veya
Kanunun 8 inci maddesinde düzenlenmiş olan üç yıllık destekten faydalanamama süresinin tamamlanmış olması gerekir. Bu hüküm proje desteği, yapım sonrası desteği, belgesel, kısa film,
animasyon film yapım desteklerinde uygulanmaz.
Başvurular, destek türlerine göre Bakanlıkça hazırlanacak başvuru formlarının doldurulup ilgili formların ekinde yer alan belgelerin Bakanlığa teslim edilmesi suretiyle yapılır.
Destek başvuruları öncelikle, Bakanlıkça görevlendirilen raportörler tarafından onbeş
iş günü içerisinde incelenir. Yapılan inceleme sonucunda, başvuru formlarında veya ibraz edilmesi gerekli belgelerde herhangi bir eksikliği bulunmayan başvurular, başvuru tarihi itibarıyla
kabul edilir. Eksikliği bulunan başvurular ilgililere bildirilir ve bu eksikliklerin ilgililere bildirim
tarihinden itibaren en geç beş iş günü içinde giderilmesi halinde kabul edilir. Bu süre sonunda
da eksiklikleri giderilmeyen başvurular reddedilir. Reddedilme tarihinden itibaren otuz gün
içerisinde Genel Müdürlükten teslim alınmayan başvuru dosyaları imha edilir.
Yapım desteğinden ve yapım sonrası desteklerden faydalanmak üzere aynı anda aynı
proje için başvuruda bulunulamaz.
Yabancı yapımcılarla gerçekleştirilecek ortak yapımlarda, yerli yapımcının büyük ortak
olduğu veya 12/8/2005 tarihli ve 25904 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Sinematografik
Ortak Yapımlar ve Türkiye’de Ticari Amaçlı Film Çekmek İsteyen Yerli ve Yabancı Yapımcılar
Hakkında Yönetmelik hükümleri gereği ortak yapımın yerli film olarak kabul edildiği durumlarda yerli yapımcıların başvuruları kabul edilir. Ancak bu durumda ortaklık durumunu gösterir
resmi ya da noterde düzenlenmiş olan belgenin ibrazı gerekir.
Yerli film olarak kabul edilen ortak yapımın desteklenmesine karar verilmesi durumunda, yükümlülükler tamamlanıncaya kadar yerli film olma statüsünü sağlayan şartların sürdürülmesi gerekir. Bu şartların sürdürülmemesi durumunda sağlanan destek 21/7/1953 tarihli ve
6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre tahsil edilir.”
MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 14 üncü maddesinin üçüncü fıkrasının ikinci cümlesi
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“Destekleme Kurulu, yapım destekleri için aynı yapımcının birden fazla projesine aynı toplantı
döneminde destek veremez.”
MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin 15 inci maddesi başlığıyla birlikte aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.
“Destek Türlerine İlişkin Genel Yükümlülükler
Madde 15 – Bu Yönetmelikte öngörülen destek şekillerinden faydalandırılanlar;
a) Projelerini süresinde bitirerek istenen bilgi, belge ve ilgili materyali süresinde Bakanlığa teslim etmekle,
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b) Eser ve bağlantılı hak sahipleriyle yaptıkları sözleşmeler çerçevesinde mali hak bedellerini ödemekle,
c) Destek alan projenin yazımı, yapımı ve yayını nedeniyle telif hakları konusunda doğacak her türlü sorunun muhatabı olarak hareket etmekle ve bu nedenle Bakanlığın uğrayacağı
zararları karşılamakla,
d) Projenin özelliği itibarıyla sözleşmede Bakanlıkça öngörülebilecek diğer şartları ve
zorunlulukları yerine getirmekle,
yükümlüdür.
Destek şekillerinden faydalananların, kendilerinden istenen bilgi, belge, nüsha ve kopyaları, destek alan ile Genel Müdürlük arasında imzalanan sözleşmelerde belirlenen tarihte Bakanlığa teslim ederek yükümlülüklerini yerine getirmeleri üzerine projeler tamamlanmış kabul
edilir.
Süresinde teslim edilen ancak bilgi ve belgelerinde eksik bulunan projelerin sahiplerine,
eksiklerin giderilmesi için bir ay süre tanınır. Bu süre sonunda da eksiklikleri giderilmeyen
veya süresinde teslim edilmemiş projeler reddedilir ve gerçekleştirilmemiş sayılır.”
MADDE 9 – Aynı Yönetmeliğe 16 ncı maddeden sonra gelmek üzere aşağıdaki madde
eklenmiştir.
“Proje Desteğine İlişkin Özel Yükümlülükler
Madde 16/A – Proje desteği alanlar;
a) Destek verilen projeyi İdareye verilen dosya muhteviyatına uygun olarak gerçekleştirmekle ve dosyada zorunlu değişiklikler olması halinde bu değişiklikleri gerçekleştirebilmek
için Bakanlıktan onay almakla,
b) Senaryonun bitmiş bir nüshasını Genel Müdürlüğe teslim etmekle,
c) Genel Müdürlüğün izni olmadan bu sözleşmeden doğan haklarını başkalarına devir
ve temlik etmemekle,
yükümlüdür.
Proje desteği alanların yükümlülükleri, destek verilen projenin başvuru dosyasına uygun
biçimde gerçekleştirilmesi ve ilgili materyallerle birlikte teslim edilmesi suretiyle Genel Müdürlükçe kabul edilmesinden sonra sona erer.”
MADDE 10 – Aynı Yönetmeliğin 17 nci maddesinin beşinci fıkrasında yer alan “en az
iki” ibaresi “en az bir” olarak değiştirilmiş, aynı fıkranın sonuna aşağıdaki cümle eklenmiş,
aynı maddenin altıncı, yedinci, sekizinci ve onuncu fıkraları yürürlükten kaldırılmıştır.
“Kefalete ilişkin belirtilen bu hususlarda 11/1/2011 tarihli ve 6098 sayılı Türk Borçlar Kanununun 581 inci maddesi hükümleri uygulanır.”
MADDE 11 – Aynı Yönetmeliğe 17 nci maddeden sonra gelmek üzere aşağıdaki madde
eklenmiştir.
“Yapım Desteğine İlişkin Özel Yükümlülükler
Madde 17/A – Geri ödemeli yapım desteği alanlar;
a) Destek verilen projeyi İdareye verilen senaryo muhteviyatına uygun olarak gerçekleştirmekle,
b) Sinema filminin bitmiş bir kopyasını proje bitim tarihinde Bakanlığa vermekle,
c) Filmin gösterime girdiği veya girmiş sayıldığı yılı takip eden takvim yılı sonu itibarıyla, en geç otuz gün içerisinde desteklenen projeye ilişkin yeminli mali müşavir raporunu
Genel Müdürlüğe teslim etmekle,
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d) Geri ödemeyi tam ve zamanında yapmakla,
e) Yapımın gösterime girdiği ya da girmiş sayıldığı yılı takip eden takvim yılı sonuna
kadar, yapımdan elde edilen her türlü gelirler toplamından bu yapım için yapılan giderler düşüldükten sonra kalan net tutardan, toplam proje giderlerine yapılan destek oranında ve bu desteği geçmeyecek miktarda Bakanlıkça belirlenecek usul ve esaslar çerçevesinde geri ödemekle,
f) Projelerin gelişim ve gerçekleştirilme sürecine ilişkin yapımcı tarafından hazırlanacak
raporları aylık dönemlerle, bu sürece ilişkin harcama bilgi ve belgeleri de dahil tüm bilgileri
içeren izleme raporlarını, hak sahipleri ile çalışanlara yapılan ödemelerin belgelerini Genel
Müdürlüğe teslim etmekle,
yükümlüdür.
Geri ödemeli yapım desteklerinde mücbir sebep veya Genel Müdürlükçe uygun görülen
projenin devamını engelleyebilecek nitelikteki esaslı değişiklik hallerinde, proje teslim veya
sinema salonu gösterim tarihinden en geç bir ay önce yapımcının yazılı talepte bulunması koşuluyla süre uzatımı verilebilir. Projenin teslimi ve sinema salonu gösterimi için verilebilecek
toplam süre bir yılı geçemez. Süre uzatımı verilmesi durumunda sinema salonu gösterim ve
geri ödeme tarihleri verilen süreyi geçmemek üzere yeniden belirlenir.
Bakanlıkça geri ödemesiz sayılan filmlerin yapımcıları bu kararın verildiği tarihten;
hakkında 6183 sayılı Kanuna göre yasal takip başlatılanlar ise, yasal takibin sona erdirilmesi
ve borcun tamamen ödenmesinden itibaren üç yıl süreyle Kanunda yer alan desteklerden faydalanamaz.
Ancak Bakanlıkça geri ödemesiz sayılması yönünde karar alınan filmlerin gösterime
girdiği tarihten itibaren iki yıl içinde Destekleme Kurulunca belirlenen uluslararası festivallere
davet edilen veya bunlardan birinde ödül kazanan filmlerin yapımcıları ile geri ödemesiz sayılan miktarı yasal faizi ile birlikte Bakanlığa geri ödeyen yapımcılar için bu üç yıllık süreye
ilişkin hüküm uygulanmaz.
Geri ödemesiz yapım desteği alanların yükümlülükleri, destek verilen projenin başvuru
dosyasına uygun biçimde gerçekleştirilmesi ve ilgili materyallerle birlikte teslim edilmesi suretiyle Genel Müdürlükçe kabul edilmesinden sonra sona erer.
Geri ödemesiz yapım desteği alanlar projelerine ilişkin dosyalarında zorunlu değişiklikler olması halinde bu değişiklikleri gerçekleştirebilmek için Destekleme Kurulu ve/veya Bakanlıktan onay almakla yükümlüdür.”
MADDE 12 – Aynı Yönetmeliğin 18 inci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan
“% 30’unu” ibaresi “% 50’sini” olarak değiştirilmiş ve aynı maddeye ikinci fıkradan sonra
gelmek üzere aşağıdaki üçüncü ve dördüncü fıkralar eklenmiştir.
“Yapım sonrası desteği alanlar filme ilişkin kayıt tescil belgesini Bakanlığa teslim etmekle ve bunun yanı sıra geri ödemeli yapım sonrası desteklerde ödemeyi tam ve zamanında
yapmakla yükümlüdür.
Geri ödemeli yapım sonrası destekleri geri ödemesize dönüştürülemez.”
MADDE 13 – Aynı Yönetmeliğin 19 uncu maddesi başlığıyla birlikte aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.
“Desteklere İlişkin Ödeme Şekilleri Hakkında Esaslar
Madde 19 – Destekleme Kurulunca verilmesi kararlaştırılan destek miktarlarının:
a) Proje desteği için;
1) % 50’si, ilgili projeye başladığını Bakanlığa yazılı olarak bildirdiğinde,
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2) Diğer % 50’si; projenin tamamlanarak Bakanlığa teslimi ve Bakanlık tarafından kabul edilmesinden sonra,
b) Geri ödemesiz yapım desteği için;
1) %50’si, ilgili projeye başladığını Bakanlığa yazılı olarak bildirdiğinde,
2) Diğer % 50’si; projenin tamamlanarak Bakanlığa teslimi ve Bakanlık tarafından kabul edilmesinden sonra,
c) Geri ödemeli yapım desteği için;
1) %30’u, ilgilinin Bakanlığa sunduğu yazılı bildiriminde yer alan proje başlangıç tarihinde,
2) % 40’ı, projenin gelişim ve gerçekleştirilmesine ilişkin izleme raporu ve iş kopyasının Bakanlıkça kabul edilmesinden sonra,
3) % 30’u projenin tamamlanmış kabul edildiği tarihte,
d) Yapım sonrası desteği için;
1) % 70'i, destek sözleşmesinin taraflarca imzalanmasından sonra,
2) % 30'u, harcama belgelerinin Bakanlığa teslimi ve Bakanlık tarafından kabul edilmesinden sonra,
ödenir.
Bakanlık, projenin özelliği itibarıyla uygun gördüğü durumlarda ödeme tarihleri ve
yüzdelerinde değişiklik yapabilir.
Desteklere ilişkin ödemeler, Bakanlık ile başvuru sahipleri arasında yapılacak sözleşmeler çerçevesinde gerçekleştirilir. Bu sözleşmelerde, ödeme ve geri ödeme tarihleri ile şekli,
yükümlülükler, geçerli bir sebep olmaksızın ödeme yapılmaması, yükümlülüklerin yerine getirilmemesi veya projelerin süresinde tamamlanmaması halinde 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerinin uygulanacağı ve Bakanlıkça gerekli görülebilecek diğer hususlar belirtilir.”
MADDE 14 – Aynı Yönetmeliğin 20 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“Madde 20 – Geri ödemeli olarak sağlanan;
a) Doğrudan yapım ve yapım sonrası destekleri filmin gösterime girdiği veya girmiş
sayıldığı,
b) Dolaylı yapım ve sonrası destekleri kredi veren kuruluşa yapılan ödemenin sona erdiği,
yılı takip eden takvim yılı sonu itibarıyla yapımdan elde edilen toplam hasılattan bu
yapım için yapılan giderler düşüldükten sonra kalan net tutardan toplam proje giderlerine yapılan destek oranında ve bu desteği geçmeyecek miktarda geri ödenir. Yapımın gösterime girmemesi veya tarihinin tespit edilememesi halinde en geç desteğin yapıldığı yılı takip eden takvim yılı sonu itibarıyla gösterime girmiş sayılır.
Geri ödemeli yapım desteği alanlar, filmin gösterime girdiği veya girmiş sayıldığı yılı
takip eden takvim yılı sonu itibarıyla, en geç otuz gün içerisinde desteklenen projeye ilişkin
yeminli mali müşavir raporunu; yapım sonrası desteklerinden faydalandırılanlar ise projeye
Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 12

24 Aralık 2013 – Sayı : 28861

RESMÎ GAZETE

Sayfa : 13

ilişkin harcama belgelerini ve istenecek diğer bilgi ve belgeleri Genel Müdürlüğe teslim etmekle yükümlüdür. Söz konusu bilgi ve belgelerin tesliminden sonra Bakanlıkça geri ödeme
tutarı hesaplanır.
Verilen destek miktarının film yapımı için yapılan toplam giderlerin %50’sini aşması
durumunda, aşan kısma tekamül eden miktar yasal faiziyle birlikte destek alan tarafından geri
ödenir.
Filmin, yapım giderlerini karşılayacak miktarda gelir elde edememesi halinde, film yapımcısının başvurusu üzerine yeminli mali müşavir raporunun incelenerek talebin yerinde görülmesi durumunda geri ödemeli destekler Bakanlıkça geri ödemesiz sayılır.
Yeminli mali müşavir raporunun incelenmesi sonucu hesaplanan geri ödeme tutarının
destek miktarından az olması durumunda, ancak belirlenen ilgili tutarın ödenmesinden sonra
kalan kısım geri ödemesiz sayılır.
Doğrudan veya dolaylı sağlanacak geri ödemeli yapım ve yapım sonrası desteklere uygulanacak geri ödeme faiz oranı, geri ödemenin başladığı tarihten itibaren uygulanmak üzere
Devlet tarafından uygulanan yürürlükteki yasal faiz oranından fazla olmamak üzere Bakanlıkça
belirlenir. Dolaylı sağlanan desteklerde, kredi sağlayan ilgili kuruluş Bakanlıktan hiçbir hak
talebinde bulunamaz.”
MADDE 15 – Aynı Yönetmeliğin 21 inci maddesinin başlığı “Yönetmenin, Senaryonun
veya Senaristin Değişmesi” olarak değiştirilmiş, birinci fıkrasında yer alan “uygun görmesi ve
Bakanlıkça kabul edilmesi” ibaresi “uygun görmesi ve/veya Bakanlıkça kabul edilmesi” şeklinde değiştirilmiş ve aynı maddeye aşağıdaki ikinci, üçüncü ve dördüncü fıkralar eklenmiştir.
“Yapım desteği sağlanmış sinema filmi projesinin senaryosunda proje bütünlüğünü bozacak nitelikteki esaslı değişiklikler olması ya da senarist değişikliği halinde bu değişiklikler
için Destekleme Kurulunun veya Bakanlığın onay vermesi zorunludur.
Yönetmen, senaryo ya da senarist değişikliğinin Destekleme Kurulunca veya Bakanlıkça uygun bulunmaması halinde sağlanan destek, destek alan tarafından yasal faizi ile birlikte
Bakanlığa iade edilir.
Desteğin iade edilmemesi durumunda, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü
Hakkında Kanun hükümleri uygulanır.”
MADDE 16 – Aynı Yönetmeliğin 22 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“Madde 22 – Yapımcı, Genel Müdürlükçe kabul edilen ve Destekleme Kurulunca uygun görülen haller dışında, destek sağlanan sinema filmini tamamlama ve teslim etme yükümlülüğünü üçüncü kişilere devredemez.”
MADDE 17 – Aynı Yönetmeliğin 23 üncü maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.
“Tanıtıcı Faaliyetlerin Desteklenmesi ve Destek Alanın Yükümlülükleri
Madde 23 – Bakanlık; uluslararası alanda ülke tanıtımına yönelik özel nitelikteki proje
ve yapımlar ile ulusal ve uluslararası film festivallerini, film hafta ve günlerini, sinema alanına
ilişkin kültürel ve sosyal amaçlı etkinlikleri ve sinema sektörü çalışanlarını, Kanunun 8 inci
maddesinin ikinci fıkrası uyarınca Destekleme Kuruluna bildirilen meblağ dışındaki kaynaklardan doğrudan destekleyebilir. Bakanlık döner sermaye bütçesi ile Bakanlık bütçesinde yer
alan diğer ödenekler de bu amaçla kullanılabilir.
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Tanıtıcı faaliyet desteği alanlar; desteklenen ulusal ve uluslararası film festivallerine,
film hafta ve günlerine, sinema alanına ilişkin kültürel ve sosyal amaçlı etkinliklere ilişkin;
a) Hazırlanan faaliyet raporu ve kullanılan afiş, broşür, katalog vb. tanıtım materyalleri
ile her türlü basılı ve görüntülü malzemeyi Bakanlıkça belirlenecek nitelik ve türlerde Bakanlığa teslim etmekle,
b) Tarihlerde herhangi bir değişiklik olması durumunda Genel Müdürlükten onay almakla,
c) Bilgileri etkinlik tarihinden en az onbeş gün önce Genel Müdürlüğe bildirmekle,
d) Yasal kesintiler yapıldıktan sonra ödenen net tutar kadar harcama belgesini sözleşmeye uygun şekilde Genel Müdürlüğe teslim etmekle,
e) Faturalandıramadığı veya harcama belgesi olarak belgelendiremediği miktarları harcanmamış kabul etmek ve bu miktarları ödeme tarihinden itibaren yasal faizleri ile birlikte Bakanlığa iade etmekle,
f) Faaliyetin özelliği itibarıyla Bakanlıkça öngörülebilecek diğer şartları ve zorunlulukları yerine getirmekle,
yükümlüdür.
Bakanlık ya da diğer kamu kurumlarının yurtdışı teşkilatları tarafından düzenlenen etkinliklerin desteklenmesi durumunda, ibraz edilen harcama belgelerinde hazine onay tarihindeki döviz satış kuru esas alınır.
Destek alan, üçüncü şahıslara verdiği doğrudan, dolaylı, maddi veya manevi zararlardan
sorumlu olduğunu, bu zararları tazmin edeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.”
MADDE 18 – Aynı Yönetmeliğin 24 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“Madde 24 – Yapım ve yapım sonrası kategorilerinde destek alan projelerde değerlendirme ve sınıflandırma işlemi sonucu verilen işaret ve ibarelerin kullanılmaması, ticari dolaşıma
ve gösterime sunulmasının uygun bulunmaması veya 18 yaş ve üzeri izleyici kitlesi için uygun
görüldüğüne dair işaret ve ibare kullanılmasının zorunlu tutulması hallerinde bu projelere sağlanan destek geri alınır.
Birinci fıkrada bahsi geçen hallerde veya destek sağlanan projelerin geçerli bir sebep
olmaksızın; süresinde gerçekleştirilmemesi, yükümlülüklerin yerine getirilmemesi, geri ödemelerin yapılmaması durumlarında, sağlanan destek, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil
Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre tahsil edilir.”
MADDE 19 – Aynı Yönetmeliğin geçici 1 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“Geçici Madde 1 – Bu maddenin yürürlük tarihinden önce başvurusu reddedilen projeler için de, Bakanlıkça belirlenecek koşullar ve değiştirilen hükümler çerçevesinde tekrar
başvuru yapılabilir.”
MADDE 20 – Aynı Yönetmeliğin geçici 2 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“Geçici Madde 2 – Bu Yönetmeliğin değiştirilen hükümleri mahiyeti uygun düştüğü
sürece daha önce destek verilen projelere de uygulanır.”
MADDE 21 – Aynı Yönetmeliğin geçici 3 üncü maddesi yürürlükten kaldırılmıştır.
MADDE 22 – Aynı Yönetmeliğin ekleri yürürlükten kaldırılmıştır.
MADDE 23 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 24 – Bu Yönetmelik hükümlerini Kültür ve Turizm Bakanı yürütür.
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Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumundan:
FİNANSAL KİRALAMA, FAKTORİNG VE FİNANSMAN ŞİRKETLERİNİN
MUHASEBE UYGULAMALARI İLE FİNANSAL TABLOLARI
HAKKINDA YÖNETMELİK
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Amaç ve kapsam
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, finansal kiralama, faktoring ve finansman
şirketlerinin muhasebe ve karşılık uygulamalarına ve kamuya açıklanacak finansal tablolarının
biçim ve içeriğine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.
Dayanak
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik 21/11/2012 tarihli ve 6361 sayılı Finansal Kiralama,
Faktoring ve Finansman Şirketleri Kanununun 14 üncü ve 16 ncı maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmeliğin uygulamasında;
a) Alacaklar: Şirketler tarafından gerçekleştirilen faktoring, kiralama ve finansman işlemlerine ilişkin alacaklar ile bilançonun aktifinde kayıtlı diğer alacakları,
b) Kanun: 21/11/2012 tarihli ve 6361 sayılı Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman
Şirketleri Kanununu,
c) Karşılıklar: Alacaklardan doğmuş veya doğması beklenen ancak miktarı kesin olarak
belli olmayan zararların karşılanması amacıyla mali tablolarda hesaben ayrılarak gider yazılan
tutarları,
ç) Kurul: Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulunu,
d) Şirket: 6361 sayılı Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Kanununun
3 üncü maddesinde tanımlanan şirketleri,
e) Teminat: Alacakların geri ödenememesi riskine karşılık şirket alacağının tamamen
veya kısmen güvence altına alınmasını sağlayan her türlü varlık, garanti ve kefaletler ile sözleşmeden doğan hakları,
f) Türkiye Muhasebe Standardı: Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları
Kurumu tarafından yürürlüğe konulmuş olan Türkiye Muhasebe Standartları ve Türkiye Finansal Raporlama Standartları ile bunlara ilişkin ek ve yorumları
ifade eder.
İKİNCİ BÖLÜM
Muhasebe Uygulamaları
Muhasebe
MADDE 4 – (1) Şirket; Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurulu
tarafından belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde tüm işlemlerini gerçek mahiyetlerine uygun
surette muhasebeleştirmek, finansal raporlarını bilgi edinme ihtiyacını karşılayabilecek biçim
ve içerikte, anlaşılır, güvenilir ve karşılaştırılabilir, denetime, analize ve yorumlamaya elverişli,
zamanında ve doğru şekilde düzenlemek zorundadır.
(2) Şirket, yıl sonu konsolide ve konsolide olmayan finansal tablolarını,
a) Ek-1’de yer alan biçim ve içerikte hazırlamak ve
b) Genel kurulca onaylanmalarını müteakip yedi gün içerisinde bağımsız denetim raporu ile birlikte internet sitelerinde yayımlayarak beş yıl boyunca kullanıcıların ulaşımına açık
tutmak
zorundadır.
(3) Konsolide finansal tablolar, Ek-1’de yer alan biçim ve içerikteki finansal tabloların
başlıkları “Konsolide” ibaresi eklenerek değiştirilmek ve gerekmesi halinde ilave satırlar eklenmek suretiyle düzenlenir.
(4) Şirket tarafından uygulanacak tekdüzen hesap planı ve izahnamesi Kurulca düzenlenir.
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Karşılık Uygulamaları
Alacaklara ilişkin zararların muhasebeleştirilmesi
MADDE 5 – (1) Şirketler alacaklarına ilişkin doğmuş veya doğması beklenen zararlarını bu Yönetmelik hükümlerine, Türkiye Muhasebe Standartlarına ve Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketlerince Uygulanacak Tekdüzen Hesap Planı ve İzahnamesi Hakkında
Tebliğe uygun olarak muhasebeleştirir.
Özel karşılıklar ve genel karşılıklar
MADDE 6 – (1) Şirketlerce,
a) Anapara, faiz veya her ikisinin tahsili vadesinden veya ödenmesi gereken tarihlerden
itibaren doksan günden fazla geciken ancak yüz seksen günü geçmeyen alacakların en az yüzde
yirmisi (% 20) oranında,
b) Anapara veya faizin ya da her ikisinin vadesinden veya ödenmesi gereken tarihten
itibaren tahsilinin gecikmesi yüz seksen günü geçen, ancak bir yılı geçmeyen alacakların en
az yüzde ellisi (% 50) oranında,
c) Ana paranın veya faizin veya her ikisinin vadesinden veya ödenmesi gereken tarihten
itibaren tahsili bir yıldan fazla gecikmiş olan alacakların yüzde yüzü (% 100) oranında
özel karşılık ayrılır. Faktoring şirketlerince, garantili faktoring işlemlerinde (a) bendinde
belirtilen süreler yüz seksen gün ve iki yüz yetmiş gün, (b) bendinde belirtilen süreler iki yüz
yetmiş gün ve bir yıl olarak uygulanır. Finansal kiralama şirketlerince, (a) bendinde belirtilen
süreler yüz elli gün ve iki yüz kırk gün, (b) bendinde belirtilen süreler iki yüz kırk gün ve bir
yıl olarak uygulanır. Şirketler, bu fıkrada belirtilen gecikmelerin gerçekleştiği ay sonuna kadar
gerekli karşılığı ayırmak zorundadırlar.
(2) Anapara veya faiz ödemelerinin tahsilindeki gecikme birinci fıkrada belirtilen süreleri geçmemiş olsa veya bunların tahsilinde herhangi bir gecikme bulunmasa dahi, şirketler
alacak tutarları için borçlunun kredi değerliliğine ilişkin mevcut bütün verileri ve ilgili Türkiye
Muhasebe Standardında belirtilen güvenilirlik ve ihtiyatlılık ilkelerini dikkate alarak, teminat
tutarını hesaplamaya dâhil etmeksizin, belirleyecekleri oranlarda özel karşılık ayırabilirler.
(3) Sigorta primi, vergi ödemesi veya komisyon gibi tali alacak tutarlarının tahsilinde
gecikme olması halinde, bunlara ilişkin anapara veya faiz ödemelerinde birinci fıkrada belirtilen
gecikmelerin olmaması kaydıyla, bahse konu tali alacak tutarları ilgili Türkiye Muhasebe Standardında belirtilen önemlilik ilkesi çerçevesinde değerlendirilerek özel karşılığa tâbi tutulmayabilir.
(4) Bir borçludan birbirinden bağımsız birden fazla alacağın mevcut bulunması ve bu
alacaklardan herhangi biri için birinci ve ikinci fıkra hükümleri kapsamında özel karşılık ayrılması halinde, diğer alacak tutarları için de aynı oranda özel karşılık ayrılır.
(5) Şirketler, anapara, faiz veya her ikisinin tahsilinde gecikme olmayan veya doksan
günden daha az gecikme olan alacaklardan doğması beklenen ancak miktarı kesin olarak belli
olmayan zararların karşılanması amacıyla, genel olarak ve herhangi bir işlemle doğrudan ilgili
olmaksızın karşılık ayırabilirler.
(6) Finansman şirketleri Mart, Haziran, Eylül ve Aralık dönemleri itibarıyla konut kredisi dışındaki tüketici kredileri için kredi tutarının yüzde 4’ü oranında, anapara, faiz veya her
ikisinin tahsilinde 30 günden fazla ancak 90 günden az gecikme olan bu nitelikteki krediler
için kredi tutarının yüzde 8’i oranında genel karşılık ayırırlar.
(7) Şirketlerce birinci fıkranın (a) ve (b) bendi kapsamındaki alacakların "Tasfiye Olunacak Alacaklar" hesabına, aynı fıkranın (c) bendi kapsamındaki alacakların ise "Zarar Niteliğindeki Alacaklar" hesabına gecikmelerin gerçekleştiği ayın sonuna kadar aktarılması zorunludur.
(8) "Tasfiye Olunacak Alacaklar" ve "Zarar Niteliğindeki Alacaklar" hesaplarında izlenen alacaklar için daha önce yapılmış bulunan ve tahsil edilmediği halde gelir yazılan faiz
ve gelir tahakkuk ve reeskont tutarları için ilgili alacağın anapara tutarına uygulanan oran üzerinden özel karşılık ayrılır.
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Yeniden yapılandırma
MADDE 7 – (1) Anapara veya faiz ödemelerinin tahsilindeki gecikme 6 ncı maddenin
birinci fıkrasında belirtilen süreleri geçmiş olan alacaklardan, borçluya ilave kredi veya finansman temini, anapara ve/veya faiz indirimi gibi imkânlar temin etmek suretiyle veya bu tür imkânlar temin etmeksizin yeni bir ödeme planı belirlenmek suretiyle yeniden yapılandırılanların,
en az doksan gün süreyle, ilgisine göre “Tasfiye Olunacak Alacaklar” veya “Zarar Niteliğindeki
Alacaklar” hesabında izlenmesi zorunludur. Bu süre zarfında yeniden yapılandırılan alacak tutarı için 6 ncı maddenin birinci fıkrası hükümlerine göre özel karşılık ayrılmasına devam edilir.
Yeniden yapılandırılan alacak tutarı borçlunun kredi değerliliğine ilişkin mevcut bütün veriler
ve ilgili Türkiye Muhasebe Standardında belirtilen güvenilirlik ve ihtiyatlılık varsayımları dikkate alınarak yapılacak değerlendirmeye göre bu süre sonunda ilgili ana faaliyet alacağı hesabına aktarılabilir.
Teminatlar
MADDE 8 – (1) Şirketler, alacaklarına ilişkin teminatları aşağıda belirtilen teminat
grupları itibariyle sınıflandırarak takip etmek zorundadır. Teminat tutarı, sadece özel karşılık
tutarının hesaplanmasında, alacak tutarından yapılacak indirim olarak dikkate alınır.
a) Birinci Grup Teminatlar;
1) Rehin veya temlik sözleşmesi düzenlenmiş olması kaydıyla Türkiye’de kurulu bankalar nezdindeki nakit, mevduat, katılım fonu ve altın depo hesaplarını, Hazine Müsteşarlığı,
Merkez Bankası, Özelleştirme İdaresi Başkanlığı ve Toplu Konut İdaresi Başkanlığınca çıkarılan ya da ödenmesi garanti edilen bono tahvil ve benzeri menkul kıymetler karşılığı yapılan
repo işlemlerinden sağlanan fonları ve (B) tipi yatırım fonu katılma belgelerini, kredi kartından
doğan üye işyeri alacaklarını ve şirket veya Türkiye’de kurulu bankalar nezdinde saklanan altını,
2) Hazine Müsteşarlığı, Merkez Bankası, Özelleştirme İdaresi Başkanlığı ve Toplu Konut İdaresi Başkanlığıyla yapılan işlemler ile bu kurumlarca çıkarılan ya da ödenmesi garanti
edilen bono, tahvil ve benzeri menkul kıymetler karşılığı yapılan işlemleri,
3) OECD ülkeleri merkezi yönetimleri ile merkez bankalarınca ya da bunların kefaletiyle ihraç edilen menkul kıymetler ile bunlar tarafından verilecek garanti ve kefaletleri,
4) OECD ülkelerinde faaliyet gösteren bankaların garanti ve kefaletlerini,
5) Avrupa Merkez Bankasınca ya da bu Bankanın kefaletiyle ihraç edilecek menkul
kıymetler ile bu Banka tarafından verilecek garanti ve kefaletleri,
6) Türkiye’de faaliyette bulunan bankaların kendi kredi sınırları dâhilinde verecekleri
kefaletler, teminat mektupları aval, kabul ve ciroları,
7) Türkiye’de faaliyette bulunan bankalar tarafından ihraç edilen bono ve tahvilleri,
bankaların fon kullanıcısı olduğu kira sertifikalarını ve bankalar tarafından ihraç edilen ipotek
teminatlı menkul kıymetleri ve varlık teminatlı menkul kıymetleri,
kapsar.
b) İkinci Grup Teminatlar;
1) Altın haricindeki kıymetli madenleri,
2) Borsaya kote edilmiş hisse senetleri ve (A) tipi yatırım fonu katılma belgeleri,
3) Borçlu tarafından ihraç edilenler hariç olmak üzere, özel sektör tahvillerini ve varlığa
dayalı menkul kıymetleri,
4) Alacakların tahsil edilememesi riskine karşı koruma sağlayan kredi türev anlaşmalarını,
5) Gerçek ve tüzel kişilerin kamu kurumları nezdinde doğmuş istihkak alacaklarının
temliki veya rehnini,
6) Paraya tahvili kolay menkul kıymetler ile emtiayı temsil eden kıymetli evrak, piyasa
değerini aşmayan tutarda rehinli her türlü emtia ve menkuller ile taşıtları,
7) Ekspertiz kıymeti yeterli olmak kaydıyla, tapulu gayrimenkullerin ipotekleri ile tahsisli araziler üzerine yapılan gayrimenkullerin ipoteklerini,
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8) Deniz konşimentosuna veya taşıma senedine dayalı ihracat vesaikini,
9) Gerçek ve tüzel kişilerden alınan, gerçek ticari ilişkiden kaynaklanan kambiyo senetlerini,
kapsar.
c) Üçüncü Grup Teminatlar;
1) Ticari işletme rehnini,
2) Diğer ihracat vesaikini,
3) Ticari taşıt hat rehni ve ticari taşıt plaka rehnini,
4) Uçak veya gemi ipoteğini,
5) Kredibilitesi borçlununkinden daha yüksek gerçek ve tüzel kişilerin kefaletlerini,
6) Gerçek ve tüzel kişilerden alınan diğer senetleri,
kapsar.
ç) Dördüncü Grup Teminatlar; ilk üç grup dışında kalan teminat türlerini kapsar.
(2) Finansal kiralama işlemlerinde kiralayan sıfatıyla şirketin mülkiyetinde bulunan
kıymetler, bu maddede belirlenmiş bulunan niteliklerine uygun teminat gruplarına göre dikkate
alınır.
Teminatların özel karşılıkların hesaplanmasında dikkate alınması
MADDE 9 – (1) Teminatlar, Türkiye Muhasebe Standartlarına göre değerlemeye tabi
tutulur.
(2) Teminatların değerlenmiş tutarları alacak tutarından, aşağıda belirtilen dikkate alınma oranlarında indirilerek, özel karşılığa tabi alacak tutarı hesaplanır. Özel karşılığa tabi alacak
tutarının belirlenmesi işlemi, her bir borçlu için şirketin münferit alacağı ve o borçlunun teminatlarının değerlenmiş tutarları esas alınarak yapılır.
a) Birinci grup teminatlar: Yüzde yüz (% 100)
b) İkinci grup teminatlar: Yüzde yetmiş beş (% 75)
c) Üçüncü grup teminatlar: Yüzde elli (% 50)
ç) Dördüncü grup teminatlar: Yüzde yirmi beş (% 25)
(3) Özel karşılıkların hesaplanmasında dikkate alınacak değerlenmiş teminat tutarı alacak miktarını aşamaz. Değerlenmiş teminat tutarının alacak tutarını aşması durumunda, bunun
sadece alacak tutarına karşılık gelen kısmına yukarıda belirtilen dikkate alınma oranlarının uygulanması sonucu bulunacak tutar, indirilecek tutar olarak dikkate alınır.
(4) Bir alacak tutarı birden fazla grupta izlenen türde teminatla teminatlandırılmış ise;
a) Özel karşılığa tabi olan alacak tutarının belirlenmesinde dikkate alınacak teminatların
hesaplanmasına, grup sıralamasına göre en likit kabul edilen birinci gruptan başlanır.
b) Her bir teminat türünün ayrı ayrı değerlenmiş tutarlarının, alacak tutarını aşıp aşmadığı kontrol edilir.
c) Hesaplamada birinci olarak ele alınan teminat türünün değerlenmiş tutarının, en fazla,
alacak tutarına eşit olan kısmı, bu teminata ait dikkate alınma oranı ile çarpılarak alacak için
özel karşılığın uygulanmayacağı kısım bulunur. Varsa, aynı teminat türünden olmaması kaydıyla, önce aynı gruptaki, müteakiben diğer gruplardaki teminat türleri için de aynı işlem ayrı
ayrı ve sırasıyla tekrarlanır.
ç) Bu işlemlerin sonucunda, alacağa ilişkin olarak özel karşılık uygulanacak bir tutar
kalırsa, bu kalan tutar üzerinden özel karşılık ayrılır.
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Yürürlük ve Yürütme
Yürürlük
MADDE 10 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 11 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Bankacılık Düzenleme ve Denetleme
Kurumu Başkanı yürütür.
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Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Mimarlar Odasından:
TÜRK MÜHENDİS VE MİMAR ODALARI BİRLİĞİ MİMARLAR ODASI
ANA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA
DAİR YÖNETMELİK
MADDE 1 – 18/12/2004 tarihli ve 25674 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türk
Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Mimarlar Odası Ana Yönetmeliğinin 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“a) Türkiye Cumhuriyeti uyruğunda olup, yurt içinde mimarlık eğitimi veren eğitim
kurumlarından mezun olanlar Odaya üye olmak için diploma, yurt dışındaki mimarlık eğitimi
veren kurumlardan mezun olanlar ise Odaya üye olmak için diploma, denklik belgesi ve not
dökümü (transcript) ile başvuru yapmak zorundadırlar. Üyelik başvurusu reddedilen ilgiliye
Oda Yönetim Kurulu kararı, en geç 60 gün içinde bildirilir. Yasal olarak mimarlık mesleğini
uygulamaya hak kazanmış her mimar, mesleki etkinlikte bulunabilmek için üyelik niteliğini
korumak zorundadır. Üyelik kaydında lisans diploması esastır.”
MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 32 nci maddesinin birinci fıkrasının (z) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı fıkraya aşağıdaki bentler eklenmiştir.
“z) En az yılda bir kez, gündemini belirleyerek Merkez Danışma Kurulunu toplantıya
çağırmak,”
“aa) Oda çalışanlarına yönelik hizmet içi eğitim programları düzenlemek ve Oda çalışanlarının bu eğitimlere katılmasını sağlamak,
bb) Oda ve Şube organlarında, yardımcı organlarda, komite ve komisyonlarda görev
alan üyelere yönelik bilgilendirme ve uyum eğitim programları düzenlemektir.”
MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 85 inci maddesinin başlığı “Organlara üyelik koşulları” olarak değiştirilmiş ve aynı maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.
“Organlardaki görevi devam ederken disiplin cezası alanların, cezanın kesinleşmesiyle
üyeliği düşer.”
MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğe aşağıdaki ek madde eklenmiştir.
“Şube yardımcı organları
Ek Madde 1 – Şube Danışma Kurulu bir danışma organıdır ve üyeleri; Şube ve Temsilcilik organlarında görevli Oda üyeleri, Şube komite ve komisyonlarında görevli Oda üyeleri,
Birlik, Oda organ ve yardımcı organlarında görevli olan Şube üyeleri ile Şube Yönetim Kurulu
tarafından davet edilecek üyelerden oluşur. Şube Danışma Kurulu tüm üyelerin katılımına açıktır.
Şube Danışma Kurulu en az yılda bir kez, Şube Yönetim Kurulunun çağrısıyla ve çoğunluk aranmaksızın toplanır. Şube Yönetim Kurulu toplantı gündemini belirler. Toplantıda
üyelerden gelen teklif oylanarak salt çoğunlukla gündeme yeni maddeler eklenebilir.
Şube Danışma Kurulunun her toplantısında toplantıyı yürütmek üzere bir başkan ve bir
yazman seçilir.
Oda amaçlarının gerçekleştirilmesi ve işlevlerinin yerine getirilmesi amacıyla gerektiğinde Şube Yönetim Kurulu kararıyla gerekli görülen şube çalışma grubu ve komisyonları
oluşturulabilir.”
MADDE 5 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 6 – Bu Yönetmelik hükümlerini Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği
Mimarlar Odası Yönetim Kurulu yürütür.
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TEBLİĞLER
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından:
KLİMALARIN ENERJİ ETİKETLEMESİNE DAİR TEBLİĞ (SGM/2013-11)
Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, 12/9/2011 tarihli ve 2011/2257 sayılı Bakanlar
Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Ürünlerin Enerji ve Diğer Kaynak Tüketimlerinin Etiketleme ve Standart Ürün Bilgileri Yoluyla Gösterilmesi Hakkında Yönetmeliğin uygulanmasına
yönelik olarak, klimaların piyasaya arz edilmesi ile ilgili etiketleme ve ilave ürün bilgisi temin
etme gereklerini belirlemektir.
Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ, şebeke enerjisi ile çalışan, soğutmak veya ürünün soğutma
işlevi yoksa ısıtmak amacıyla tasarlanan ve 12 kW’ye eşit veya daha az anma kapasitesine
sahip olan klimaları kapsar.
(2) Bu Tebliğ;
a) Elektrik harici enerji kaynaklarını kullanan,
b) Yoğuşturucu veya buharlaştırıcı tarafında veya her iki tarafta da havayı ısı transferi
ortamı olarak kullanmayan,
klimaları kapsamaz.
Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Tebliğ;
a) 29/6/2001 tarihli ve 4703 sayılı Ürünlere İlişkin Teknik Mevzuatın Hazırlanması ve
Uygulanmasına Dair Kanuna ve 12/9/2011 tarihli ve 2011/2257 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı
ile yürürlüğe konulan Ürünlerin Enerji ve Diğer Kaynak Tüketimlerinin Etiketleme ve Standart
Ürün Bilgileri Yoluyla Gösterilmesi Hakkında Yönetmeliğe dayanılarak,
b) Avrupa Birliğinin Klimaların Etiketlenmesine Dair 2010/30/EU sayılı Avrupa Parlamentosu ve Konsey Direktifinin uygulanması amacıyla Avrupa Komisyonu tarafından yayımlanan (EU) 626/2011 sayılı Tüzüğüne paralel olarak,
hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Tebliğin uygulaması bakımından Ürünlerin Enerji ve Diğer Kaynak
Tüketimlerinin Etiketleme ve Standart Ürün Bilgileri Yoluyla Gösterilmesi Hakkında Yönetmelikte yer alan tanımlara ek olarak aşağıdaki tanımlar geçerli olup;
a) Anma kapasitesi (Prated): Standart şartlardaki klimanın buhar sıkıştırmalı çevriminin
soğutma veya ısıtma kapasitesini,
b) Bakanlık: Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığını,
c) Çift kanallı klima: Soğutma veya ısıtma sırasında, yoğuşturucu veya buharlaştırıcıdaki havanın bir kanal ile içeriye alındığı ve ikinci bir kanaldan dış ortama bırakıldığı ve tamamı
iklimlendirilecek iç ortamda bir duvar yakınına yerleştirilen klimayı,
ç) Klima: Elektrik kompresörü aracılığıyla oluşturulan buhar sıkıştırmalı çevrimi kullanarak iç ortamdaki havayı soğutabilen veya ısıtabilen veya hem ısıtıp hem soğutabilen cihazların yanısıra nem alma, havayı temizleme, havalandırma veya elektrik direnci kullanarak
ısıtma gibi ilave işlevleri de yerine getiren klimalar ile ilave su kullanımı olmadığında sadece
hava ile çalışabilir nitelikte olmak kaydıyla, yoğuşturucudaki buharlaşma için soğutma bölümünde oluşturulan veya dışarıdan eklenen suyu da kullanabilen cihazları,
d) Nihai kullanıcı: Klima alan veya alması beklenen tüketiciyi,
e) Satış noktası: Klimaların sergilendiği veya satışa, kiralamaya veya taksitli satışa sunulduğu yeri,
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f) Tek kanallı klima: Soğutma veya ısıtma sırasında yoğuşturucusundaki veya buharlaştırıcısındaki havanın cihazın içinde bulunduğu ortamdan alındığı ve dış ortama bırakıldığı
klimayı,
ifade eder.
(2) İlave tanımlar, Ek-I’de yer almaktadır.
Ürünü piyasaya arz edenlerin yükümlülükleri
MADDE 5 – (1) Bu Tebliğ kapsamı ürünleri piyasaya arz edenler;
a) Her bir klimada Ek-II’de belirtilen enerji verimliliği sınıfına ve Ek-III’te belirtilen
şekil ve içeriğe uygun basılı etiket bulunmasını sağlamak ve tek ve çift kanallı klimalar haricindekiler için kapasite oranı “1” olan iç ve dış ünitelerinin en az bir kombinasyonunda en
azından dış ünitenin ambalajının içinde basılı bir etiket temin etmek ve diğer kombinasyonlar
açısından bilgilerin bu hükümde bahsedilen şekilde veya alternatif olarak ücretsiz giriş yapılabilen bir internet sayfasında yer almasını sağlamak,
b) Ek-IV’te belirtilen ürün bilgi formunu bulundurmak ve tek ve çift kanallı klimalar
haricindekiler için kapasite oranı “1” olan iç ve dış ünite birimlerinin en az bir kombinasyonunda en azından dış ünitenin ambalajının içinde ürün bilgi formunu temin etmek ve diğer
kombinasyonlar açısından bilgilerin bu hükümde bahsedilen şekilde veya alternatif olarak ücretsiz giriş yapılabilen bir internet sayfasında yer almasını sağlamak,
c) Talep halinde, Ek-V’te belirtilen teknik dosyayı elektronik ortamda Bakanlığa ve
Avrupa Komisyonuna sunmak,
ç) Belirli bir modeldeki klimaya ilişkin reklamın enerji veya fiyata dair bilgi içermesi
halinde, enerji verimliliği sınıfının da reklamda belirtilmesi gerekir. Birden fazla enerji sınıfı
varsa, en azından “ortalama” ısıtma mevsimindeki ısıtma açısından enerji verimliliği sınıfını
beyan etmek ve nihai kullanıcının ürünü görmesinin mümkün olmadığı hallerde temin edilecek
bilgi açısından Ek-VI’da belirtilenlere uymak,
d) Belirli bir modeldeki klimaya yönelik özel teknik parametreleri açıklayan herhangi
bir promosyon materyalinde, promosyonu yapılan modelin Ek-II’de yer alan enerji verimliliği
sınıfını da belirtmek ve birden fazla enerji verimliliği sınıfının sözkonusu olduğu durumlarda,
en azından “ortalama” mevsimdeki enerji verimliliği sınıfını beyan etmek,
e) Kullanım talimatlarını temin etmek,
f) Tek kanallı klimaları ambalaj üzerinde, ürüne ait belgelerde ve basılı veya elektronik
promosyon ve reklam materyalinde “yerel klima” olarak adlandırmak,
zorundadırlar.
(2) Enerji verimliliği sınıfı Ek-VII’ye uygun şekilde belirlenir.
(3) Tek ve çift kanallı klimalar haricindeki klimaların etiket şekli Ek-III’e uygun şekilde
düzenlenir.
Satıcıların yükümlülükleri
MADDE 6 – (1) Bu Tebliğ kapsamına giren ürünlerin satıcıları;
a) Bu Tebliğin 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde belirtilen piyasaya arz
eden tarafından temin edilmiş etiketin satış noktasındaki klimanın dış ön yüzünde veya üstünde
ve açıkça görülebilir şekilde bulunmasını sağlamak,
b) Nihai kullanıcının ürünü görmesinin beklenemeyeceği yerlerde klima satışa, kiralamaya
veya taksitli satışa sunulduğunda ürünlerin, piyasaya arz edenler tarafından Ek-V ve Ek-VI’da
belirtilen şekilde hazırlanmış bilgilerle birlikte pazarlanmasını sağlamak,
Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 29

Sayfa : 30

RESMÎ GAZETE

24 Aralık 2013 – Sayı : 28861

c) Belirli bir modeldeki klimaya yönelik herhangi bir reklamın enerji veya fiyata dair
bilgi içerdiği durumda, enerji verimliliği sınıfını da sözkonusu reklamda belirtmek gerekir; birden fazla enerji verimliliği sınıfının sözkonusu olduğu durumda, tedarikçi/üretici en azından
“ortalama” mevsim bölgesine ait enerji verimlilik sınıfını beyan etmek,
ç) Belirli bir modeldeki klimaya yönelik özel teknik parametreleri açıklayan herhangi
bir promosyon materyalinde, promosyonu yapılan modelin enerji verimliliği sınıfı ile piyasaya
arz eden tarafından temin edilen kullanım talimatlarını da belirtmek ve birden fazla enerji verimliliği sınıfının sözkonusu olduğu durumlarda, tedarikçi/üretici en azından “ortalama” mevsim bölgesine ait enerji verimlilik sınıfını beyan etmek,
d) Tek kanallı klimaları ambalaj üzerinde, ürüne ait belgelerde ve basılı veya elektronik
promosyon ve reklam materyalinde “yerel klima” olarak adlandırmak
zorundadır.
Ölçüm yöntemleri
MADDE 7 – (1) Bu Tebliğin 5 inci maddesinde belirtilen bilgiler, Ek-VII’de belirtildiği
şekliyle kabul görmüş mevcut teknolojiye uygun ölçüm yöntemleri dikkate alınmak suretiyle,
güvenilir, doğru ve tekrarlanabilir ölçüm yöntemleri kullanılarak temin edilir.
Piyasa gözetim ve denetimi amaçlı doğrulama prosedürü
MADDE 8 – (1) Beyan edilen enerji sınıfının duruma göre yıllık veya saatlik enerji
tüketiminin ve havayla yayılan akustik gürültü emisyonunun uygunluğu değerlendirilirken,
Ek-VIII’de yer alan prosedür uygulanır.
Yürürlük
MADDE 9 – (1) Bu Tebliğin,
a) Tek kanallı ve çift kanallı klimalar hariç olmak üzere, A, B, C, D, E, F, G enerji verimlilik sınıfına sahip klimalardan; ısıtmalı/soğutmalı olanların Ek-III’ün 1.1 hükmü, sadece
soğutma görevi görenlerin Ek-III’ün 2.1 hükmü ve sadece ısıtma görevi görenlerin Ek-III’ün
3.1 hükümleri 1/1/2014 tarihinde,
b) Tek kanallı ve çift kanallı klimalar hariç olmak üzere, A+, A, B, C, D, E, F enerji verimlilik sınıfına sahip klimalardan; ısıtmalı/soğutmalı olanların Ek-III’ün 1.2 hükmü, sadece
soğutma görevi görenlerin Ek-III’ün 2.2 hükmü ve sadece ısıtma görevi görenlerin Ek-III’ün
3.2 hükümleri 1/1/2015 tarihinde,
c) Tek kanallı ve çift kanallı klimalar hariç olmak üzere, A++, A+, A, B, C, D, E enerji
verimlilik sınıfına sahip klimalardan; ısıtmalı/soğutmalı olanların Ek-III’ün 1.3 hükmü, sadece
soğutma görevi görenlerin Ek-III’ün 2.3 hükmü ve sadece ısıtma görevi görenlerin Ek-III’ün
3.3 hükümleri 1/1/2017 tarihinde,
ç) Tek kanallı ve çift kanallı klimalar hariç olmak üzere, A+++, A++, A+, A, B, C, D
enerji verimlilik sınıfına sahip klimalardan; ısıtmalı/soğutmalı olanların Ek-III’ün 1.4 hükmü,
sadece soğutma görevi görenlerin Ek-III’ün 2.4 hükmü ve sadece ısıtma görevi görenlerin
Ek-III’ün 3.4 hükümleri 1/1/2019 tarihinde,
d) A+++, A++, A+, A, B, C, D enerji verimlilik sınıfına sahip çift kanallı klimalar için,
ısıtmalı/soğutmalı olanların Ek-III’ün 4.1 hükmü, sadece soğutma görevi görenlerin Ek-III’ün
4.3 hükmü ve sadece ısıtma görevi görenlerin Ek-III’ün 4.5 hükümleri 1/1/2014 tarihinde,
e) A+++, A++, A+, A, B, C, D enerji verimlilik sınıfına sahip tek kanallı klimalar için,
ısıtmalı/soğutmalı olanların Ek-III’ün 5.1 hükmü, sadece soğutma görevi görenlerin Ek-III’ün
5.3 hükmü ve sadece ısıtma görevi görenlerin Ek-III’ün 5.5 hükümleri 1/1/2014 tarihinde,
f) Diğer hükümleri yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 10 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı yürütür.
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Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından:
HİDROJEN İLE ÇALIŞAN MOTORLU ARAÇLARIN TİP ONAYINA İLİŞKİN
YÖNETMELİĞİN ((AT) 79/2009) UYGULAMA TEDBİRLERİ İLE
İLGİLİ TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: SGM-2013/21)
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Amaç ve kapsam
MADDE 1 ‒ (1) Bu Tebliğ, 7/6/2011 tarihli ve 27957 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Hidrojen ile Çalışan Motorlu Araçların Tip Onayına İlişkin Yönetmeliğin ((AT) 79/2009)
uygulanmasını teminen, söz konusu Yönetmeliğin kapsamında yer alan hidrojen tahrikli aracın
tip onayı ve hidrojen aksam ve sistemlerinin aksam tip onayı için gerekli idari hükümleri belirler.
Dayanak
MADDE 2 ‒ (1) Bu Tebliğ;
a) 13/10/1983 tarihli ve 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununun 29 uncu, 29/6/2001
tarihli ve 4703 sayılı Ürünlere İlişkin Teknik Mevzuatın Hazırlanması ve Uygulanmasına Dair
Kanunun 4 üncü, 3/6/2011 tarihli ve 635 sayılı Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının Teşkilat
ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 7 nci maddelerine dayanılarak,
b) Avrupa Birliğinin (EC) 79/2009 sayılı Regülasyonunun uygulama tedbirleri ile ilgili
12 nci maddesini dikkate alan 26/4/2010 tarihli (EU) 406/2010 sayılı Regülasyonuna paralel
olarak,
hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 3 – (1) MARTOY ve Hidrojen ile Çalışan Motorlu Araçların Tip Onayına
İlişkin Yönetmeliğin ((AT) 79/2009) 3 üncü maddesinde belirtilen tanımlara ek olarak bu Tebliğde geçen;
a) AB: Avrupa Birliğini,
b) AT: Avrupa Topluluğunu,
c) Bağlantı parçası: Bir boru, tüp veya hortum sisteminde kullanılan bir konektörü,
ç) Basınç: Aksi belirtilmedikçe atmosfer basıncına kıyasla MPa cinsinden ölçülen gösterge basıncını,
d) Basınç regülatörü: Gaz halindeki yakıtın hidrojen çevrim sistemine gönderim basıncını kontrol etmek için kullanılan bir cihazı,
e) Basınç tahliye cihazı: Belirli koşullarda çalıştırıldığında, basınçlı bir hidrojen sisteminden sıvı tahliyesi için kullanılan yeniden kapanmayan bir cihazı,
f) Basınç tahliye vanası: Belirli koşullarda çalıştırıldığında basınçlı bir hidrojen sisteminden sıvı tahliyesi için kullanılan, basınçla çalışan yeniden kapanan cihazı,
g) Değişken bir sürecin müsaade edilemez hata aralığı: İstenmeyen bir olayın gerçekleşmesinin beklendiği aralığı,
ğ) Değişken bir sürecin müsaade edilebilir hata aralığı: Normal çalışma aralığı ile müsaade edilemez hata aralığı arasındaki aralığı,
h) Değişken bir sürecin normal çalışma aralığı: Sürecin değerleri için planlanan aralığı,
ı) Birimler: Ek 6’ya uygun olarak sistem aksamlarının en küçük bölümlerini (Aksamların bu kombinasyonları tanımlama, analiz veya değiştirme amacıyla tek bir bütün olarak
kabul edilir.),
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i) Birinci basınç regülatörü: Giriş basıncı olarak tank basıncına sahip olan basınç regülatörünü,
j) Bitmiş tank: İmalatçı tarafından belirtilen bütünleyici yalıtım dahil dış kaplamayla
tamamlanmış olan, ancak bütünleyici olmayan yalıtım veya koruması bulunmayan, normal
üretimdeki tipik bir tankı,
k) Buharlaşma kaybı yönetim sistemi: Normal şartlarda buharlaşma gazını zararsız hale
getiren bir sistemi,
l) Buharlaşma kaybı sistemi: Tankın/tankların basınç tahliye tertibatı açılmadan önce,
normal koşullarda buharlaşmayı tahliye eden bir sistemi,
m) Çember sargı: Filamanların tankın dikey yönünde önemli herhangi bir yük taşımaması için, gömleğin dairesel kısmı çevresinde büyük ölçüde dairesel şekilde sarılmış filamanlardan oluşan üst sargısını,
n) Dış basınç: İç tankın veya dış cidar dışbükey kısmına etki eden basıncı,
o) Dış cidar: Tankın iç tankı/tankları ve yalıtım sistemini muhafaza eden bölümünü,
ö) Dolum çevrimi: Harici bir hidrojen kaynağı sebebiyle tankın çalışma basıncındaki
%25' ten fazla bir basınç artışını,
p) Emniyet kavramı: Bir arıza veya gelişigüzel arıza halinde emniyetli çalışma sağlamak
üzere tasarlanan önlemleri,
r) Elektronik kontrol sistemi: Elektronik veri işleme yoluyla, belirtilen araç kontrol
fonksiyonunun üretiminde işbirliği yapacak şekilde tasarlanmış ünitelerin kombinasyonunu,
s) Emniyet tertibatı: Sistemin normal çalışma aralığında veya müsaade edilebilir hata
aralığında güvenli çalışmasını sağlayan bir tertibatı,
ş) Esnek yakıt hattı: Hidrojen akışının olduğu esnek bir tüp veya hortumu,
t) Fonksiyonel çalışma sınırı: Bir sistemin kontrolü sürdürebildiği harici fiziksel limitlerin sınırlarını,
u) Geçiş hatları: Sinyalleri, çalışma verilerini veya enerji kaynağını aktarmak amacıyla
dağınık üniteleri birbirine bağlayan tertibatı,
ü) Geri dönüşsüz vana: Hidrojenin sadece bir yönde akmasına izin veren bir vanayı,
v) Gömlek: Takviye elyaflarının gerekli güce sahip olması için filamanlarla sarılı olduğu, tankın gaz geçirmez iç katman olarak kullanılan bir bölümünü,
y) Görev çevrimi: Hidrojen çevrim sistemi/sistemlerinin bir başlangıç ve kapanış çevrimini,
z) Güvenlik enstrümanlı sistem: Sürece otomatik bir müdahaleyle müsaade edilemez
hata aralığına ulaşılmasını engelleyen süreç kontrol sistemlerini,
aa) Hidrojen aksamının tipi: İmalatçıların ticari ismi veya markası, sınıflandırma ve temel işlev özellikleri bakımından farklılık göstermeyen bir hidrojen aksam grubunu,
bb) Hidrojen dönüşüm sistemi: Hidrojenin elektrik enerjisine, mekanik enerjiye veya
ısı enerjisine dönüşümü için tasarlanmış olan ve örneğin yardımcı güç ünitesinin/ünitelerinin
veya tahrik sistemini/sistemlerini kapsayan herhangi bir sistemi,
cc) Hidrojen filtresi: Yağ, su ve kiri hidrojenden ayrıştırmada kullanılan bir filtreyi,
çç) Hidrojen sensörü: Havadaki hidrojeni tespit etmede kullanılan bir sensörü,
dd) Hidrojen sisteminin tipi: İmalatçılarının ticari ismi veya markası bakımından veya
içerdiği hidrojen aksam bakımından farklılık göstermeyen hidrojen sistemi grubunu,
ee) Hidrojen tahriki ile ilgili araç tipi: Kullanılan hidrojenin durumu veya hidrojen sistemi/sistemlerinin temel özellikleri bakımından farklılık göstermeyen araç grubunu,
ff) Hizmet ömrü: Tankların hizmet koşullarına uygun olarak emniyetli bir şekilde kullanılabileceği yıl olarak ömrünü,
gg) Isı değiştiricisi: Hidrojenin ısıtılmasına yönelik bir cihazı,
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ğğ) Karmaşık elektronik araç kontrol sistemleri: Kontrol edilen bir fonksiyonun yerine
daha yüksek kademede bir elektronik kontrol sisteminin/fonksiyonun geçebileceği ve karmaşık
sistemin bir parçası olabileceği bir kontrol hiyerarşisine tabi elektronik kontrol sistemlerini,
hh) Kesintisiz sargı: Tankın hem enine hem boyuna doğru gömlek çevresinde filamanlarla yapılmış üst sargısını,
ıı) Kompozit tank: Birden fazla materyalden yapılmış bir tankı,
ii) Kontrol aralığı: Bir çıktı değişkeni bakımından sistemin kontrol etmesi muhtemel
aralığı,
jj) Kullanımı izleme ve kontrol sistemi: Dolum çevrimlerini sayan ve önceden belirlenmiş bir dolum çevrimi sayısı aşıldığında aracın daha fazla kullanımını engelleyen bir sistemi,
kk) MARTOY: 28/6/2009 tarihli ve 27272 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Motorlu
Araçlar ve Römorkları Tip Onayı Yönetmeliği (2007/46AT)’ni,
ll) Mekanik vana: Mekanik çalışan bir vanayı,
mm) Nm3 veya Ncm3: 273,15 K’lık (0 °C) bir sıcaklıkta ve 101,325 kPa’lık (1 atm) bir
mutlak basınçta 1 m3’lük veya 1 cm3’lük bir hacim kaplayan kuru gaz hacmini,
nn) Ortam sıcaklığı: 20 °C ± 10°C aralığındaki bir sıcaklığı,
oo) Otofretaj basıncı: Gömlek ile üst sargı arasında zorunlu gerilim dağıtımı gerçekleştirildiğinde üst sargılı tank içerisindeki basıncı,
öö) Otomatik vana: (ü) fıkrasında tanımlandığı şekliyle geri dönüşsüz vanalar hariç olmak üzere manuel olarak çalışmayıp bir aktüatörle çalıştırılan bir vanayı,
pp) Öz sürtünme tekniği (otofretaj): Metal gömlekli kompozit tankların imalatında kullanılan, akma noktasını geçtiğinde gömleği gererek kalıcı plastik deformasyona neden olan ve
dahili basınç sıfırken gömleğin basma gerilimine ve elyafların çekme gerilimine sahip olmasına
neden olan bir basınç uygulama prosedürünü,
rr) Yığın: Aynı nominal boyutlara, tasarıma, belirli yapı malzemelerine, üretim sürecine,
üretim ekipmanına ve uygun olduğu durumlarda ısıl işlem sırasında aynı zaman, sıcaklık ve
atmosfer koşullarına sahip olan art arda üretilmiş bitmiş tank miktarını,
ss) Patlama basıncı: Tankın parçalandığı basıncı,
şş) Rijit yakıt hattı: Normal çalışma sırasında esnemesi için tasarlanmamış olan ve içinden hidrojen geçen boru hattını,
tt) 0 sınıfı aksam: 3,0 MPa'dan daha yüksek nominal çalışma basıncında hidrojen içeren
bağlantıları ve yakıt boruları dahil olmak üzere yüksek basınçlı hidrojen aksamlarını,
uu) 1 sınıfı aksam: 0,45 MPa'dan daha yüksek ve 3,0 MPa dahil olmak üzere 3,0 MPa'ya
kadar nominal çalışma basıncında hidrojen içeren bağlantıları ve yakıt boruları dahil olmak
üzere orta basınçlı hidrojen aksamlarını,
üü) 2 sınıfı aksam: 0,45 MPa dahil olmak üzere 0,45 MPa'ya kadar nominal çalışma
basıncında hidrojen içeren bağlantıları ve yakıt boruları dahil olmak üzere düşük basınçlı hidrojen aksamlarını,
vv) Sızıntı (kaçak) deney gazı: Hidrojen, helyum veya algılanabilir bir miktarda helyum
veya hidrojen gazı içerdiği ortaya konan bir soygaz karışımını,
yy) Sökülebilir depolama sistemi: Bir araç içinde bir veya daha fazla tankı/tankları veya
tank grubunu muhafaza eden ve koruyan sökülebilir bir sistemi,
zz) Sökülebilir depolama sistemi konektörü: Bir sökülebilir depolama sistemiyle araca
kalıcı olarak monte edilmiş hidrojen sisteminin bölümü arasındaki hidrojen bağlantı cihazını,
aaa) Tank: Tankın içine tutturulabilecek veya yerleştirilebilecek herhangi bir başka hidrojen aksam hariç kriyojenik hidrojenin veya basınçlı gaz halindeki hidrojenin depolanması
için kullanılan herhangi bir sistemi,
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bbb) Tank ekipmanı: Doğrudan iç tanka veya tankın dış cidarına sabitlenen tüm cihazları,
ccc) Tank grubu: Muhafaza kutusu veya koruyucu çerçeve içerisinde korumalı bir şekilde bulunan, tümleyici ara bağlantı yakıt borularına sahip iki ya da daha fazla tankı,
ççç) Tekrar yakıt doldurma bağlantıları veya dolum ağzı: Yakıt doldurma istasyonunda
tankın doldurulması için kullanılan bir cihazı,
ddd) Aracın alt açıklığı: Aracın zemin düzlemiyle alt kısmı arasındaki mesafeyi,
eee) Üst sargı: Bir gömlek çevresinde takviye olarak kullanılan reçine emprenyeli kesintisiz filamanları,
fff) Yakıt besleme hattı: Hidrojen dönüşüm sistemine/sistemlerine hidrojen besleyen
hattı,
ggg) Yüksek seviye sistemleri/fonksiyonları: Aracın kontrol sisteminin normal fonksiyonundaki/fonksiyonlarındaki değişikliklere komuta ederek araç davranışını değiştirmek için
ilave işleme ve/veya algılama komutları kullanan kontrolleri,
ifade eder.
İKİNCİ BÖLÜM
AT Tip Onayı İçin İdari Hükümler
Hidrojen tahrikli bir aracın AT tip onayına ilişkin idari hükümler
MADDE 4 – (1) İmalatçı veya imalatçının yetkili temsilcisi, hidrojen tahrikli bir aracın
AT tip onayı için başvuruyu Onay Kuruluşuna yapar.
(2) Başvuru, Ek-1’in Kısım 1’inde belirtilen bilgi dokümanı örneğine uygun olarak düzenlenir. İmalatçı aracın hizmet ömrü boyunca yapılan muayenelerde periyodik nitelikleri için
Ek-1’in Kısım 3’ünde belirtilen bilgileri temin eder.
(3) Bu Tebliğin Ek-3, Kısım 1 veya Ek-4 Kısım 1, Ek-5 ve Ek-6’sında yer alan ilgili
şartlar karşılanıyorsa, Onay Kuruluşu bir AT tip onayı verir ve MARTOY’un Ek-VII’si ile düzenlenen numaralandırma sistemine uygun olarak bir tip onay numarası verir. Aynı numara
başka bir araç tipine tahsis edilemez.
(4) Onay Kuruluşu Ek-1 Kısım 2’de belirtilen örneğe uygun şekilde bir AT tip onayı
belgesi verir.
Hidrojen aksam ve sistemlerinin AT aksam tip onayı için idari hükümler
MADDE 5 – (1) İmalatçı veya imalatçının temsilcisi, hidrojen aksam veya sistemlerinin
bir tipinde AT aksam tip onayı almak için hazırlanan başvuruyu Onay Kuruluşuna yapar. Başvuru, Ek-2’nin Kısım 1’inde belirtilen bilgi dokümanı örneğine uygun olarak düzenlenir.
(2) Bu Tebliğin Ek-3 ve Ek-4’ünde yer alan ilgili şartlar karşılanıyorsa, Onay Kuruluşu
bir AT aksam tip onayı ve MARTOY’un Ek-VII’si ile düzenlenen numaralandırma sistemine
uygun olarak bir tip onay numarası verir. Aynı numara başka bir hidrojen aksamına veya sistemine tahsis edilemez.
(3) İkinci fıkra çerçevesinde, Onay Kuruluşu Ek-2 Kısım 2’de belirtilen örneğe uygun
şekilde bir AT tip onayı belgesi verir.
AT aksam onayı işareti
MADDE 6 – (1) Bu Tebliğe göre onaylanan AT aksam tip onayı ile ilgili bir tipe uyan
her bir hidrojen aksam veya sistemi, Ek-2 Kısım 3’te belirlendiği gibi bir AT aksam tip onay
işareti taşımalıdır.
Yürürlük
MADDE 7 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 8 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı yürütür.
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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından:
İŞKOLU TESPİT KARARI
Karar No
İşyeri

: 2013/61
: Okyanus Taahhüt A.Ş.
Ferit Paşa Mah. Kule Cad. Kule Plaza Kat: 11 No: 13
Selçuklu/KONYA(Merkez)
Tespiti İsteyen : Tümtis Sendikası
İnceleme
: Okyanus Taahhüt A.Ş.’de Bakanlığımızca yapılan incelemede; adı
geçen şirketin merkez işyerinde büro hizmetlerinin, 4 Eylül Mah. Şehit Metin AKKOÇ Cad.
Simav/KÜTAHYA adresinde kurulu bulunan T.C. Sağlık Bakanlığı Doç. Dr. İsmail Karakuyu
Simav Devlet Hastanesi işyerinde ise hizmet alım ihalesi ile veri girişi ve kayıt işlerinin
yürütüldüğü, bu nedenle yapılan işlerin İşkolları Yönetmeliğinin 10 sıra numaralı “Ticaret,
büro, eğitim ve güzel sanatlar” işkolunda,
Şirketin Fevzi Çakmak Mah. Yaş Sebze ve Meyveci Sitesi 7. Sk. No: 10 KONYA
adresinde bulunan Yemek Üretim Tesisi, Yazır Mah. Turgut Özal Cad. No: 14 Selçuklu/KONYA
adresinde kurulu bulunan Konya Beyhekim Devlet Hastanesi, Köyceğiz Mah. Köyceğiz Cad.
No: 14 Selçuklu/KONYA adresinde kurulu bulunan Konya Huzurevi Müdürlüğü, Öğretmenevleri
Mah. Larende Cad. Meram/KONYA adresinde kurulu bulunan Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Konya İl Müdürlüğü Rehabilitasyon Merkezi, Turgut Özal Cad. No: 1 Merkez/KARAMAN
adresinde kurulu bulunan Karaman Devlet Hastanesi, Eylül Mah. Şehit Metin AKKOÇ Cad.
Simav/KÜTAHYA adresinde kurulu T.C. Sağlık Bakanlığı Doç. Dr. İsmail Karakuyu Simav
Devlet Hastanesi ve Yunus Emre Mah. 20 Eylül Cad. No: 1 Sivrihisar/ESKİŞEHİR adresinde kurulu bulunan Sivrihisar Devlet Hastanesinde hizmet alım sözleşmesi ile yemek hizmetleri işini
yürüttüğü, bu nedenle yapılan işlerin İşkolları Yönetmeliğinin 18 sıra numaralı “Konaklama
ve eğlence işleri” işkolunda,
Konya Eğitim Araştırma Hastanesi, Konya İli Meram Belediyesi mücavir alanları
içerisinde bulunan 87 mahalle ve Çayırbağı Köyünde, T.C. Sağlık Bakanlığı Selçuklu Devlet
Hastanesi, T.C. Kredi ve Yurtlar Kurumu Denizli Bölge Müdürlüğü ve Bölge Müdürlüğüne
bağlı (Merkez, Pamukkale Yurdu, Honaz, Bekilli ve Buldan) Uşak yurdu, Aydın ve bağlı yurtlar
(Merkez, İsabeyli, Sultanhisar, Yenipazar, Koçarlı, Kuşadası, Nazilli, Adnan Menderes), Muğla
ve bağlı Yurtlar (Merkez, Milli Piyango, Ortaca, Sıtkı Koçman), T.C. Kredi ve Yurtlar Kurumu
İzmir Bölge Müdürlüğü ve Bölge Müdürlüğüne bağlı (Bornova Erkek, Bornova Kız, Atatürk
H.A.Yesevi, Tatari, Çeşme, Urla, Manisa, Alaşehir, Akhisar, Sedat ÖZCAN, Demirci, Muradiye
Buca Kız, Salihli, Köprübaşı, İzmir Kız, Akhisar) Yurt Müdürlüklerinde hizmet alım sözleşmesi
ile genel temizlik hizmetlerini yürüttüğü, bu nedenle yapılan işlerin İşkolları Yönetmeliğinin
20 sıra numaralı “Genel işler” işkolunda,
yer aldığı tespit edilmiştir.
Karar : Yapılan bu tespitin Resmî Gazete’de yayımlanmasına 6356 sayılı Sendikalar
ve Toplu İş Sözleşmesi Kanununun 5'inci maddesi uyarınca karar verilmiştir.
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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından:
İŞKOLU TESPİT KARARI
Karar No
İşyeri

: 2013/62
: Yeter Kardeşler Deri Gıda Temizlik Fidancılık
İnş. San. Tic. Ltd. Şti.
Sarayaltı Mah. Celal Bayar Cd. No: 57/A
UŞAK (Merkez)
Tespiti İsteyen : Tek Gıda-İş Sendikası
İnceleme
: Yeter Kardeşler Deri Gıda Temizlik Fidancılık İnş. San. Tic. Ltd.
Şti.’de Bakanlığımızca yapılan incelemede; adı geçen şirketin merkez işyerinde büro hizmetlerinin yürütüldüğü, bu nedenle yapılan işin İşkolları Yönetmeliğinin 10 sıra numaralı “Ticaret,
büro, eğitim ve güzel sanatlar” işkolunda,
Merkez işyeri dışında hizmet alım sözleşmeleri çerçevesinde; Gençlik Hizmetleri ve
Spor İl Müdürlüğü İdari Hizmet Binasının iç ve dış çevre genel temizliği, Uşak İl Emniyet
Müdürlüğüne ait binaların genel temizliği, Uşak ili Kızılcasöğüt Belediyesinde çöp toplama
nakli, şoför, operatör ve muhasebe hizmet alım işi, Uşak Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
genel temizlik, Uşak Belediyesi Mezarlıklar Müdürlüğünde cenaze işleri ve mezarlıkları projelendirme, Uşak ili Sürdürülebilir Çevre Yönetimi Belediyeler Birliğinde tehlikesiz atıkların
islahı ve bertaraf edilmesi, Uşak ili Sivaslı Belediyesi sınırları içerisinde tüm mahallelerin
cadde, sokak, bulvar, çöp toplama ve nakli işleri, açık pazaryeri süpürülerek temizlenmesi,
belediye hizmet binası şoför, elektrik, inşaat, park bahçe ve oto tamirciliği hizmetleri, Nuri
Şeker Uşak Şeker Fabrikasında tahmil, tahliye, yükleme ve istifleme, Uşak Belediyesi Ulaşım
Hizmetleri Müdürlüğüne vasıflı ve vasıfsız işçi temini, Uşak Üniversitesi Bireylül Yerleşkesi
Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı İzmir Yolu Üzeri 8. Km. UŞAK adresinde faaliyet
gösteren Uşak Üniversitesi bünyesinde bulunan binaların park, bahçe bakım ve onarımları ile
çevre düzenlemesi işlerinin, Uşak Belediyesi Yavu Köyü Atıksu Arıtma Tesisi ve Terfii
Merkezine vasıflı ve vasıfsız işçi temini işlerinin yürütüldüğü, bu nedenle yapılan işlerin İşkolları Yönetmeliğinin 20 sıra numaralı “Genel işler” işkolunda,
Uşak Belediyesi Veteriner İşleri Hayvan Barınağı Müdürlüğünde veterinerlik işlerinde
vasıfsız işçi çalıştırıldığı, bu nedenle yapılan işlerin İşkolları Yönetmeliğinin 17 sıra numaralı
“Sağlık ve sosyal hizmetler” işkolunda,
Uşak Orman İşletme Müdürlüğünde ve İl Özel İdaresinde inşaat ve harfiyat işleri
hizmeti verildiği, bu nedenle yapılan işlerin İşkolları Yönetmeliğinin 13 sıra numaralı "İnşaat"
işkolunda,
Uşak Orman İşletme Müdürlüğüne Trayler operatörü ve Ulubey Belediyesine şoför
temini işlerinin yapıldığı, bu nedenle yapılan işlerin İşkolları Yönetmeliğinin 15 sıra numaralı
“Taşımacılık” işkolunda,
KÜTAHYA EÜAŞ-Seyitömer Linyitleri İşletmesi Müdürlüğünde ve Uşak ili Ulubey
Belediyesinde çay ocağı ve kantin işletilmesi faaliyetleri yürütüldüğü, bu nedenle yapılan işlerin
İşkolları Yönetmeliğinin 18 sıra numaralı “Konaklama ve eğlence işleri” işkolunda,
Uşak Belediyesinde su kesme ve bağlama işlerinin yapıldığı, bu nedenle yapılan işlerin
İşkolları Yönetmeliğinin 14 sıra numaralı “Enerji” işkolunda,
Nuri Şeker Uşak Şeker Fabrikası işyerinde işçi mutfağı yemek pişirme, garsonluk,
temizlik ve servis işi yapıldığı, bu nedenle yapılan işlerin işkolları Yönetmeliğinin 02 sıra numaralı “Gıda sanayi” işkolunda,
yer aldığı tespit edilmiştir.
Karar : Yapılan bu tespitin Resmî Gazete’de yayımlanmasına 6356 sayılı Sendikalar
ve Toplu İş Sözleşmesi Kanununun 5'inci maddesi uyarınca karar verilmiştir.
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Gümrük ve Ticaret Bakanlığından:
5957 SAYILI SEBZE VE MEYVELER İLE YETERLİ ARZ VE TALEP
DERİNLİĞİ BULUNAN DİĞER MALLARIN TİCARETİNİN
DÜZENLENMESİ HAKKINDA KANUNUN 10 UNCU
MADDESİNDE YER ALAN PARASAL SINIRLARIN
ARTIRILMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ
MADDE 1 – (1) 19/11/2013 tarihli ve 28826 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Vergi
Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 430)’nde yer alan % 3,93’lük (üç virgül doksan üç) yeniden değerleme oranı esas alınarak 1/1/2014 tarihinden itibaren uygulanmak üzere, 11/3/2010
tarihli ve 5957 sayılı Sebze ve Meyveler ile Yeterli Arz ve Talep Derinliği Bulunan Diğer Malların Ticaretinin Düzenlenmesi Hakkında Kanunun 10 uncu maddesinin beşinci ve altıncı fıkralarında belirtilen parasal sınır 56.018,27 TL olarak tespit edilmiştir.
MADDE 2 – (1) 31/12/2012 tarihli ve 28514 4 üncü mükerrer sayılı Resmî Gazete’de
yayımlanan 5957 Sayılı Sebze ve Meyveler ile Yeterli Arz ve Talep Derinliği Bulunan Diğer
Malların Ticaretinin Düzenlenmesi Hakkında Kanunun 10 uncu Maddesinde Yer Alan Parasal
Sınırların Artırılmasına İlişkin Tebliğ yürürlükten kaldırılmıştır.
MADDE 3 – (1) Bu Tebliğ 1/1/2014 tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 4 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Gümrük ve Ticaret Bakanı yürütür.

—— • ——

Maliye Bakanlığı ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığından:
ELEKTRONİK DEFTER GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO: 1)’NDE DEĞİŞİKLİK
YAPILMASINA DAİR GENEL TEBLİĞ (SIRA NO: 2)
MADDE 1 – 13/12/2011 tarihli ve 28141 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Elektronik Defter Genel Tebliği (Sıra No: 1)’nin 3.1.1. bölümünün (a) ve (b) bentleri aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.
“a) Gerçek kişi mükelleflerin Elektronik İmza Kanunu hükümleri çerçevesinde üretilen
nitelikli elektronik sertifika veya 397 sıra numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği çerçevesinde Mali Mühür temin etmiş olmaları,
b) Tüzel kişi mükelleflerin 397 sıra numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği çerçevesinde Mali Mühür temin etmiş olmaları,”
MADDE 2 – Aynı Genel Tebliğin 3.1.2. bölümü aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“3.1.2. Yukarıda yer alan şartları taşıyanlardan, bu Tebliğ kapsamında elektronik defter
oluşturmak, kaydetmek, muhafaza ve ibraz etmek isteyen mükelleflerin www.edefter.gov.tr
İnternet adresinde yayımlanan başvuru kılavuzuna uygun olarak başvuruda bulunması gerekmektedir. Başkanlık veya Genel Müdürlük, gerek görmesi halinde www.edefter.gov.tr İnternet
adresinde yayımlanan kılavuzlara ilave olarak teknik bilgi ve belge talebinde bulunabilir.”
MADDE 3 – Aynı Genel Tebliğin 3.3.3. bölümünün (a) ve (b) bentleri aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.
“a) Gerçek kişiler elektronik defterlerini, ilgili olduğu ayı takip eden üçüncü ayın son
gününe kadar kendilerine ait güvenli elektronik imza veya mali mühür ile imzalar.
b) Tüzel kişiler elektronik defterlerini, ilgili olduğu ayı takip eden üçüncü ayın son gününe kadar (Hesap döneminin son ayına ait defterler kurumlar vergisi beyannamesinin verildiği
ayın son gününe kadar) kendilerine ait mali mühür ile onaylar.”
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MADDE 4 – Aynı Genel Tebliğin 3.3.4. bölümü aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“3.3.4. Aylık dönem, sadece onaya sunulan ayın defter kayıtlarını ifade etmekte olup,
önceki aylara ait kayıtları içermez. Hesap dönemi veya takvim yılı içerisinde de elektronik defter tutmaya başlanabilir. Ancak hesap dönemi veya takvim yılı içerisinde elektronik defter tutmaya başlayanlar, başladıkları tarihi izleyen bir aylık süre içerisinde eski defterlerine kapanış
tasdiki yaptıracaklardır.”
MADDE 5 – Aynı Genel Tebliğin 4.1. bölümünün (ç) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“ç) Muhafaza ve ibraz yükümlülüğü, elektronik defterlerin ve beratların doğruluğuna,
bütünlüğüne ve değişmezliğine ilişkin olan (elektronik imza ve mali mühür değerleri dâhil)
her türlü elektronik kayıt ve veri ile doğrulama ve görüntüleme araçlarının tümünü kapsamakta
olup, elektronik defterlere istenildiğinde kolaylıkla erişebilmeyi, anlaşılabilir ve eksiksiz bir
biçimde görüntüleyebilmeyi ve okunabilir kâğıt baskılarını üretebilmeyi sağlayacak biçimde
yerine getirilmelidir.”
MADDE 6 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Tebliğ olunur.

—— • ——

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumundan:
FİNANSAL KİRALAMA, FAKTORİNG VE FİNANSMAN ŞİRKETLERİNCE
UYGULANACAK TEKDÜZEN HESAP PLANI VE
İZAHNAMESİ HAKKINDA TEBLİĞ
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, tüm finansal kiralama, faktoring ve finansman şirketleri için muhasebeleştirme ve finansal raporlama açısından tekdüzeni sağlama, denetim ve
gözetim için gerekli olan bilgilerin doğrulanabilir ve denetlenebilir bir şekilde doğrudan ve
sağlıklı olarak elde edilmesi, ekonominin izlenmesi ve yönlendirilmesi için yetkili mercilerin
ihtiyaç duyduğu bilgilerle, diğer istatistiki bilgilere doğrudan ulaşılması, finansal analiz, risk
analizi, verimlilik analizi gibi çeşitli analiz ve yorumlar için ihtiyaç duyulan bilgilerin standart
bir şekilde elde edilmesini sağlamaktır.
Kapsam
MADDE 2 – (1) 21/11/2012 tarihli ve 6361 sayılı Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Kanununun 3 üncü maddesinde tanımlanan şirketler bu Tebliğ hükümlerine
tabidir.
Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Tebliğ, 6361 sayılı Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman
Şirketleri Kanununun 14 üncü maddesi ve Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketlerinin Muhasebe Uygulamaları ile Finansal Tabloları Hakkında Yönetmelik hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Tebliğin uygulamasında,
a) Kanun: 6361 sayılı Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Kanununu,
b) Kurum: Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunu,
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c) Türkiye Muhasebe Standardı: Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları
Kurumu tarafından yürürlüğe konulmuş olan Türkiye Muhasebe Standartları ve Türkiye Finansal Raporlama Standartları ile bunlara ilişkin ek ve yorumları,
ç) Şirket: 6361 sayılı Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Kanununun
3 üncü maddesinde tanımlanan şirketleri
ifade eder.
İKİNCİ BÖLÜM
Tekdüzen Hesap Planı
Tekdüzen hesap planı yapısı
MADDE 5 – (1) Tekdüzen Hesap Planı, aşağıda belirtilen gruplardan oluşur;
0 DÖNEN DEĞERLER
1 ANA FAALİYETLERDEN ALACAKLAR
2 YATIRIM AMAÇLI DEĞERLER VE DİĞER AKTİFLER
3 BANKALARDAN KULLANILAN KREDİLER VE DİĞER YABANCI KAYNAKLAR
4 ÖZKAYNAKLAR
5 ANA FAALİYET GELİRLERİ
6 FİNANSMAN GİDERLERİ
7 FAALİYET DIŞI GELİRLER
8 FAALİYET GİDERLERİ VE DİĞER GİDERLER
9 BİLANÇO DIŞI HESAPLAR
Türk parası ve yabancı para hesaplar
MADDE 6 – (1) Her grup içerisinde yer alan hesaplar, Türk parası ve yabancı para olarak ikiye ayrılmıştır. Türk parası ve yabancı para işlemler için çalışan hesaplar, 012 Yoldaki
Paralar – T.P., 013 Yoldaki Paralar – Y.P. örneğinde olduğu gibi, defteri kebir seviyesinde ayrılmıştır. Defteri kebir hesaplarından son hanesi çift numaralı olanlar Türk parası, tek numaralı
olanlar ise yabancı para hesaplardır.
(2) Yabancı para olarak belirtilen hesaplar, şirketlerin yabancı para işlemlerine ilişkin
tutarların kaydedildiği hesaplardır. Bu hesaplardaki yabancı para bakiyeler ilgili Türkiye Muhasebe Standardı hükümleri çerçevesinde dönem sonlarında değerlemeye tabi tutularak değerleme farkları ilgili hesaplara intikal ettirilir. Yabancı para hesaplardan ve işlemlerden sağlanan
yabancı para faiz, komisyon ve gelirler, işlem tarihindeki kurdan Türk parasına çevrilir ve ilgili
yabancı para kâr/zarar hesaplarına kaydedilir. Yukarıda belirtilen gelirler, yabancı para yerine
Türk parası üzerinden tahsil edilse dahi, ilgili yabancı para kâr-zarar hesaplarına kaydedilir.
Hesap numaralama sistemi
MADDE 7 – (1) Hesap numaralama sistemi, belirli hesaplar hariç altı haneden oluşmuştur. İstisnai hesaplar ise yedi haneden oluşmaktadır. Hesap numaralarının hanelere göre
gösterimi aşağıda belirtildiği şekildedir:
1 2 3 4 5 6
A B C D E F
A - Grup numarasını tanımlar,
BC - Defteri kebir hesap numaralarını tanımlar,
DE - Yardımcı hesap numaralarını tanımlar,
F - Alt hesap numaralarını tanımlar.
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Değişiklik
MADDE 8 – (1) Tekdüzen Hesap Planında;
a) Kanun uyarınca gerçekleştirilemeyen faaliyetlere ilişkin hesaplar ile kullanılmayan
diğer hesaplar açılmayabilir.
b) Defteri kebir düzeyinde açılmış olup yardımcı ve alt hesapları bulunmayan hesaplar
için şirketler ihtiyaç duymaları halinde yardımcı, alt ve daha tali dereceli hesaplar açabilirler.
c) Yardımcı hesap veya alt hesap seviyesinde tespit edilmiş maddeler için şirketler, gerek duyacakları alt ve daha tali hesapları, mevcut hesap numaralarının sonuna yeni haneler eklemek suretiyle açabilirler.
ç) Altı ya da yedi haneli hesaplarda şirketler, döviz cinsi, müşteri numarası, kontrol
numarası gibi hususları izlemek amacıyla, ilave haneler eklemek suretiyle daha alt seviyede
hesaplar açabilirler.
d) “Diğer” hesaplar, ilgili bölümde ayrı bir hesap açılmasını gerektirmeyen büyüklükte
olan işlemlerle sık tekrarlanmayan işlemlerin kaydı için ayrılmıştır.
Tekdüzen hesap planı
MADDE 9 – (1) Tekdüzen Hesap Planı detayı aşağıda belirtildiği şekildedir.
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DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler
Yürürlükten kaldırılan tebliğler
MADDE 11 – (1) 17/5/2007 tarihli ve 26525 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketlerince Uygulanacak Tekdüzen Hesap Planı
ve İzahnamesi ile Kamuya Açıklanacak Finansal Tabloların Biçim ve İçeriği Hakkında Tebliğ
ve 20/7/2007 tarihli ve 26588 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Finansal Kiralama, Faktoring
ve Finansman Şirketlerince Alacakları İçin Ayrılacak Karşılıklara İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ yürürlükten kaldırılmıştır.
Yürürlük
MADDE 12 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 13 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu
Başkanı yürütür.
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Sermaye Piyasası Kurulundan:
ÖNEMLİ NİTELİKTEKİ İŞLEMLERE İLİŞKİN ORTAK
ESASLAR VE AYRILMA HAKKI TEBLİĞİ
(II-23.1)
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı;
a) Ortaklıkların önemli nitelikteki işlemleri, önemlilik ölçüsü de dahil olmak üzere bu
nitelikteki işlemlerde bulunulabilmesi veya kararların alınabilmesi için uyulması zorunlu usul
ve esasları,
b) Önemli nitelikteki işlemlere ilişkin ayrılma hakkının kullanımı, ayrılma hakkının
doğmadığı haller ve payları borsada işlem görmeyen ortaklıklarda ayrılma hakkı kullanım fiyatının hesaplanmasına ilişkin usul ve esasları,
c) Önemli nitelikteki işlemlere ilişkin zorunlu pay alım teklifi yapılması ile ilgili usul
ve esasları
belirlemektir.
Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ, ortaklıkların önemli nitelikteki işlemlere ilişkin karar alınması ve bu işlemlerde bulunulması ile önemli nitelikteki işlemler sonucunda ayrılma hakkının
kullanılması ve zorunlu pay alım teklifi yapılmasına ilişkin usul ve esasları kapsar.
Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Tebliğ, 6/12/2012 tarihli ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanununun 23, 24 ve 25 inci maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Tebliğin uygulanmasında;
a) Birleşme amaçlı ortaklık: Önceden belirlenmiş bir süre ve yatırım stratejisi doğrultusunda, halka arz sonrası oluşacak sermayesini temsil eden payların en az yarısını halka arz
etmek ve sonrasında halka açık olmayan bir ortaklık ile birleşme amacı ile kurulan, bu amacı
gerçekleştirmek haricinde herhangi bir faaliyeti olmayan, ana sözleşmesinde ve/veya halka
açılma nedeniyle düzenlenen izahnamede belirtilen faaliyetler için halka arzdan elde ettiği gelirin azami yüzde onunu kullanarak bakiye kısmın önceden belirlenmiş süre içerisinde hedeflenen birleşme işleminin gerçekleşmemesi halinde kurucular dışındaki ortaklara iade edilmesi
amacıyla mevduat, devlet iç borçlanma senedi ve benzeri yatırım araçlarından bir veya birden
fazlasına yatırım yapmak suretiyle değerlendirmeyi taahhüt eden ve bu çerçevede gerekli nakit
yönetim politikasını halka açılma nedeniyle düzenlenen izahnamede kamuya açıklayan, birleşme işleminin onaylandığı genel kurul toplantısında olumsuz oy kullanan pay sahiplerine ve
birleşme amaçlı ortaklığın sona ermesi durumunda kurucular dışındaki tüm pay sahiplerine ait
paylara yönelik olarak gönüllü geri alım işlemini izahnamede belirtilen esaslar çerçevesinde
gerçekleştirecek olan ve ticaret unvanında birleşme amaçlı ortaklık ibaresi bulunan ortaklığı,
b) Borsa: 6362 sayılı Kanunun 3 üncü maddesinde tanımlanan sistemler ve pazar yerleri
ile yurt dışı borsaları,
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c) Gelişen işletmeler piyasası: Borsa mevzuatında tanımlanan piyasayı,
ç) Finansal tablolar: Dipnotlarıyla birlikte finansal durum tablosu, kapsamlı gelir tablosu, nakit akış tablosu ve özkaynak değişim tablosunu,
d) Hakim ortak: Ortaklığın doğrudan veya dolaylı olarak oy haklarının %95 veya daha
fazlasına tek başına ya da birlikte hareket ettiği kişilerle birlikte sahip olan gerçek ya da tüzel
kişileri,
e) İlişkili taraf: Türkiye Muhasebe Standartlarında tanımlanan ilişkili tarafı,
f) Kanun: 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanununu,
g) KAP: Kamuyu Aydınlatma Platformunu,
ğ) Kurul: Sermaye Piyasası Kurulunu,
h) Mal varlığı: Türkiye Muhasebe Standartlarında tanımlanan finansal yatırımlar, özkaynak yöntemi ile değerlenen yatırımlar, yatırım amaçlı gayrimenkuller, maddi duran varlık,
maddi olmayan duran varlık ile canlı varlıkları,
ı) Ortaklık: Payları halka arz edilmiş olan veya halka arz edilmiş sayılan anonim ortaklıkları,
i) Takasbank: İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş.’yi,
j) TTK: 13/1/2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununu,
k) Yönetim kontrolü: Kanunun 26 ncı maddesinde tanımlanan kontrol gücünü
ifade eder.
İKİNCİ BÖLÜM
Önemli Nitelikteki İşlemler
Önemli nitelikteki işlemler
MADDE 5 – (1) Ortaklıkların kendi tüzel kişilikleri ile ilgili;
a) Birleşme, bölünme işlemlerine taraf olması, tür değiştirme veya sona erme kararı alması,
b) Mal varlığının tümünü veya önemli bir bölümünü devretmesi veya kiraya vermesi
veya mal varlığının tümü veya önemli bir bölümü üzerinde ayni hak tesis etmesi,
c) Faaliyet konusunu tümüyle veya önemli ölçüde değiştirmesi,
ç) İmtiyaz öngörmesi veya mevcut imtiyazların kapsam veya konusunu değiştirmesi,
d) Borsa kotundan çıkma kararı alması,
e) İlişkili taraflarından önemli ölçüde mal varlığı edinmesi veya kiralaması,
f) Yapmayı planladıkları bedelli sermaye artırımlarında ortaya çıkan nakit sermaye koyma borcunun, ortaklığa nakit dışındaki varlık devrinden kaynaklanan borçlara mahsup edilmek
suretiyle yerine getirilmesi,
g) Yapmayı planladıkları bedelli sermaye artırımlarında, sermaye artırımından elde edilecek fonun ortaklığın mevcut sermayesini aşması ve Kurulun ilgili düzenlemelerinde tanımlanan ilişkili taraflara olan ve ortaklığa nakit dışındaki varlık devirlerinden kaynaklanan borçların kısmen veya tamamen ödenmesinde kullanılacak olması
bu Tebliğin 6 ncı maddesi kapsamında belirlenen önemlilik kriterlerini de sağlamış olmak koşuluyla önemli nitelikteki işlem sayılır.
(2) Ortaklıkların halka açılma öncesindeki vaat, taahhüt veya esaslı durumlarından
önemli oranda farklılaşan veya somut bir konuda daha önceden bir vaat veya taahhütte bulunulmamış olsa dahi bütüncül olarak ele alındığında ortaklığın faaliyetleri ve/veya ticari hayatında önemli ölçüde değişiklik meydana getirebilecek iş ve işlemler, Kurul tarafından önemli
nitelikteki işlem olarak değerlendirilebilir.
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(3) Önemli nitelikteki işlemlere ilişkin gerekçeli yönetim kurulu kararı, bağımsız yönetim kurulu üyelerinin oyu da belirtilerek, Kurulun özel durumlara ilişkin düzenlemeleri çerçevesinde ayrılma hakkı kullanım fiyatı ile birlikte kamuya açıklanır. Payları borsada işlem
görmeyen ortaklıklar için, ayrılma hakkı kullanım fiyatının açıklanması bu aşamada zorunlu
değildir.
Önemlilik kriteri
MADDE 6 – (1) 5 inci maddenin birinci fıkrasının (b) bendi çerçevesinde önemlilik
kriteri;
a) İşleme konu mal varlığının kamuya açıklanan son finansal tablodaki kayıtlı değerinin
kamuya açıklanan son finansal tablolara göre varlık (aktif) toplamına oranı veya,
b) İşlem tutarının yönetim kurulu karar tarihinden önceki altı aylık günlük düzeltilmiş
ağırlıklı ortalama fiyatların aritmetik ortalaması baz alınarak hesaplanan ortaklık değerine oranı
veya,
c) Devredilecek veya kiraya verilecek veya üzerinde ayni hak tesis edilecek mal varlığı
unsurunun son yıllık finansal tablolara göre elde edilen gelire katkısının, son yıllık finansal
tablolardaki gelirlere oranının
%50 den fazla olması durumudur. Kiraya verme işlemlerinde ve/veya işlem tutarına
ilişkin nakit akışlarının kesin olarak ayrıştırılabildiği diğer işlemlerde işlem tutarı olarak, toplam
kira gelir/giderlerinin ve/veya diğer gelir/giderlerin indirgenmiş nakit akışı yöntemine göre hesaplanan net bugünkü değeri dikkate alınır. Bu fıkrada belirtilen esaslar çerçevesinde hesaplanan oranların anlamlı olmayacak şekilde yüksek çıkması gibi sebeplerle uygulanabilirliğinin
bulunmaması durumunda, sadece uygulanabilir olmayan orana bağlı olarak değerlendirme yapılmaz.
(2) 5 inci maddenin birinci fıkrasının (e) bendi çerçevesinde önemlilik kriteri; işlem tutarının kamuya açıklanan son finansal tablolara göre varlık (aktif) toplamına veya yönetim kurulu karar tarihinden önceki altı aylık günlük düzeltilmiş ağırlıklı ortalama fiyatların aritmetik
ortalaması baz alınarak hesaplanan ortaklık değerine oranının %50 den fazla olması durumudur.
Kiralama halinde, varlığın kullanım ömrü dikkate alınarak kira tutarlarının indirgenmiş nakit
akışı yöntemine göre hesaplanan net bugünkü değeri dikkate alınır.
(3) Birinci ve ikinci fıkralarda belirtilen sınırların altında kalsa dahi, her durumda yönetim kurulunun mal varlığının ortaklığın faaliyetleri açısından taşıdığı önemi dikkate alarak
değerlendirme yapması gerekir.
(4) 5 inci maddenin birinci fıkrasının (c) bendi çerçevesinde önemlilik kriteri,
a) Ortaklığın esas sözleşmesinde yer alan fiili ana faaliyet konusunun yan faaliyet haline
gelmesine sebebiyet verecek esas sözleşme değişikliği,
b) Ortaklığın fiili ana faaliyet konusunu oluşturan mal ve hizmet üretiminin işleyiş sürecini değiştirecek nitelikteki, örneğin üretim faaliyetinin tümüyle terkedilerek üretim konusu
malın dışarıdan tedarik edilmesi
gibi karar ve işlemlerdir.
(5) Bu madde kapsamında değerlendirilebilecek işlemlere ilişkin olarak Kurulun özel
durumların kamuya açıklanmasına ilişkin düzenlemeleri uyarınca yapılacak açıklamada, yukarıda belirtilen kriterlerin sağlanıp sağlanmadığına ve önemli nitelikteki işlem olarak değerlendirilip değerlendirilmediğine ilişkin yönetim kurulu kararıyla oran hesaplamalarına yer verilir.
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Önemli nitelikteki işlemlerin onaylanacağı genel kurullar
MADDE 7 – (1) Ortaklıkların önemli nitelikteki işlemleri genel kurul onayına sunulur.
Önemli nitelikteki işlemlere ilişkin kararların genel kurulca alınabilmesi için, esas sözleşmelerinde açıkça oran belirtilmek suretiyle daha ağır nisaplar öngörülmediği takdirde, toplantı
nisabı aranmaksızın, ortaklık genel kuruluna katılan oy hakkını haiz payların üçte ikisinin olumlu oy vermesi şartı aranır. Ancak, toplantıda sermayeyi temsil eden oy hakkını haiz payların en
az yarısının hazır bulunması hâlinde, esas sözleşmede açıkça daha ağır nisaplar öngörülmedikçe, toplantıya katılan oy hakkını haiz payların çoğunluğu ile karar alınır.
(2) Önemli nitelikteki işlemlere, TTK’nın 436 ncı maddesinin birinci fıkrasına göre
taraf olan nihai kontrol eden ortak statüsündeki gerçek kişiler veya bunların yönetim kontrolüne
sahip olduğu ortaklıklar, bu işlemlerin gerçek kişilerin kendileri için doğrudan kişisel nitelikte
sonuç doğurması halinde, bu maddenin üçüncü fıkrası hükmü saklı kalmak üzere, söz konusu
önemli nitelikteki işlemlerin onaylanacağı genel kurul toplantılarında oy kullanamazlar.
(3) Bu Tebliğin 5 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan;
a) Birleşme, bölünme işlemlerine taraf olma, tür değiştirme veya sona erme kararı alınması,
b) Faaliyet konusunun tümüyle veya önemli ölçüde değiştirilmesi,
c) Borsa kotundan çıkma kararının alınması
işlemlerinin bu maddenin ikinci fıkrası hükmü kapsamında kişisel nitelikte sonuç doğurmadığı kabul edilir.
(4) Birinci fıkrada belirtilen nisapları hafifleten esas sözleşme hükümleri geçersizdir.
Borsa kotundan çıkma
MADDE 8 – (1) Payların kottan çıkarılması amacıyla borsaya başvuruda bulunabilmenin önkoşulu, pay alım teklifi sonucunda veya birlikte hareket etmek de dâhil olmak üzere,
herhangi bir şekilde ortaklığın doğrudan veya dolaylı olarak oy haklarının % 95 veya daha fazlasına tek başına ya da birlikte hareket ettiği kişilerle birlikte sahip olunmasıdır.
(2) Ortaklık genel kurulunca borsa kotundan çıkmaya ilişkin karar alınması halinde,
genel kurul karar tarihinden itibaren en geç beş iş günü içerisinde kottan çıkmak amacıyla ortaklık tarafından borsaya ve bu Tebliğin 11 inci maddesi çerçevesinde zorunlu pay alım teklifi
yükümlülüğünün yerine getirilmesi amacıyla hakim ortak tarafından Kurula başvurulur.
(3) Pay alım teklifi işlemlerinin tamamlanmasının ardından, borsa tarafından yapılan
başvuru değerlendirilerek payların borsa kotundan çıkarılmasına ve işlem görmekten sürekli
men edilmesine karar verilmesi halinde söz konusu karar, kararın KAP’ta duyurulmasını izleyen beşinci iş günü yürürlüğe girer.
(4) Pay alım teklifi süresi içinde teklife cevap vermeyen ortakların, ortaklık paylarının
borsa kotundan çıkarılmasına ilişkin borsa karar tarihinden itibaren üç yıl boyunca başvuru
haklarını açık tutmak üzere, söz konusu ortakların paylarına ilişkin teklif bedeli üzerinden hesaplanacak toplam tutarın, pay alım teklifinde bulunan kişi/kişiler adına ilgili aracı kurum vasıtasıyla, payları pay alım teklifine konu ortaklık adına Takasbank nezdinde açılacak özel bir
bloke hesaba nemalandırmak üzere yatırılması gerekir. Bu süre içerisinde pay alım teklifi işlemine aracılık eden aracı kurumların, borsa kotundan çıkarılan ortaklık paylarının hakim ortak
tarafından satın alınmasına aracılık etmeleri zorunludur. Bloke edilecek tutar için banka teminat
mektubu verilmesi mümkündür. Ortaklık paylarının kottan çıkarılmasına ilişkin borsa karar tarihinden itibaren üç yıllık sürenin sonunda hakim ortak/ortaklar adına ilgili aracı kurumun Takasbank’a başvurusunu takiben blokaj kaldırılır ve hakim ortağın bu sürenin sonunda başvuran
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ortakların paylarını satın alma yükümlülüğü bulunmaz. Üç yıllık sürenin sonunda üç yıl boyunca Takasbank nezdinde bloke olarak tutulan miktarın neması ile bu süre zarfında pay alım
teklifine cevap verilmemesi nedeniyle hesapta kalan bakiye, sürenin sonunda talep üzerine hakim ortağa iade edilir. Bu fıkranın uygulanmasında bloke hesapta yer alan tutarın nemalandırılması, aracılık işlemlerinde uygulanacak takas esasları ve blokajın kaldırılmasına ilişkin esaslar Takasbank tarafından Kurulun onayı ile belirlenir.
(5) Aşağıda belirtilen durumlarda Kurulun özel durumlara ilişkin düzenlemeleri çerçevesinde kamuya açıklamada bulunulması zorunludur:
a) Ortaklık yönetim kurulunca borsa kotundan çıkma konusunda karar alınması ve bu
kararın genel kurulda karara bağlanması,
b) Borsa ve Kurula başvuruda bulunulması,
c) Kottan çıkmaya ilişkin pay alım teklifi işlemlerinin her aşamasında.
(6) Yapılacak özel durum açıklamalarında asgari olarak aşağıdaki hususlar hakkında
bilgi verilmesi gerekir:
a) Borsa kotundan çıkmak istenmesinin ayrıntılı gerekçesi,
b) Borsa kotundan çıkmak amacıyla borsaya ve Kurula ne zaman başvuruda bulunulacağı,
c) Yapılacak pay alım teklifi fiyatı hakkında açıklama,
ç) Kurul kararı çerçevesinde pay alım teklifinin hangi tarihler arasında kaç gün süreyle
yapılacağı,
d) Pay alım teklifi için ayrılan fon tutarı,
e) Borsa kotundan çıkmayı takip eden üç yıl boyunca, pay alım teklifi süresinde pay
alım teklifine cevap vermeyen ortakların paylarının satın alınacağına ilişkin tesis edilen işlemler
ile bu üç yıllık süre boyunca Takasbank nezdinde tutulacak blokaj.
(7) Bu maddedeki hükümler payları borsada kot dışı pazarlarda ve Gelişen İşletmeler
Piyasasında işlem gören ortaklıkların borsa pazarlarından sürekli çıkmak için yapacakları başvurularda da uygulanır.
(8) Bu maddedeki hükümler yatırım ortaklıkları için uygulanmaz.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Ayrılma Hakkı
Ayrılma hakkının kullanımı
MADDE 9 – (1) Önemli nitelikteki işlemlere ilişkin genel kurul toplantılarına katılan
ve olumsuz oy kullanarak muhalefet şerhini toplantı tutanağına işleten pay sahipleri veya temsilcileri paylarını ortaklığa satarak ortaklıktan ayrılma hakkına sahiptir.
(2) Pay sahibinin veya temsilcisinin önemli nitelikteki işlemlere ilişkin genel kurul toplantısına katılmasına haksız bir biçimde engel olunması, genel kurul toplantısına usulüne uygun
davet yapılmaması veya gündemin usulüne uygun bir biçimde ilan edilmemesi hâllerinde, genel
kurul kararlarına muhalif kalma ve muhalefet şerhini tutanağa kaydettirme şartı aranmaksızın
birinci fıkra hükmü uygulanır.
(3) Pay üzerinde intifa hakkı bulunduğu ve oy hakkının intifa hakkı sahiplerince kullanıldığı hallerde, intifa hakkı sahibi ayrılma hakkını kullanamaz. Bu durumda pay sahibi veya
temsilcisi, ayrılma hakkını kullanmak için genel kurul toplantılarına katılıp ilgili işleme karşı
olumsuz oy kullanarak muhalefet şerhini toplantı tutanağına işletmek zorundadır.
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(4) Önemli nitelikteki işlemlerin görüşüleceği genel kurul toplantısının gündeminde,
bu kararlara muhalefet oyu kullanacak pay sahiplerinin ortaklıktan ayrılma hakkının bulunduğu
hususu, bu hakkın kullanılması durumunda payların ortaklık tarafından satın alınacağı birim
pay bedeli ve ayrılma hakkı kullanılmasına ilişkin işleyiş süreci yer alır.
(5) Ortaklık yönetim kurulu, önemli nitelikteki işlemlerin görüşüleceği genel kurul toplantısına ilişkin gündemin ilanından önce;
a) Ayrılma hakkı kullanımları sonucunda ortaklığın katlanmak zorunda kalabileceği
toplam maliyetin belirlenen tutarı aşması veya
b) Belirlenen orandan fazla paya sahip veya belirlenen nitelikteki ortakların olumsuz
oy kullanması halinde
genel kurul kararı alınmış olmasına rağmen söz konusu işlemin gerçekleştirilmeyeceğini
kararlaştırabilir. Bu durumda; önemli nitelikteki işlemin onayına ilişkin gündem maddesi ile
birlikte bu işleme ilişkin önceden belirlenen şartların genel kurul gündeminde açıklanmış olması ve işlemin onayına ilişkin gündem maddesinden sonra ayrı bir gündem maddesi ile işlemden vazgeçilebileceğinin belirtilmesi zorunludur. Vazgeçmeye ilişkin gündem maddesi oylanırken, bu Tebliğin 7 nci maddesinin ikinci fıkrasında belirtilen esaslara uyulmaksızın toplantıya katılan tüm ortaklar ve vekiller oy kullanabilir.
(6) Ayrılma hakkının kullandırılması genel kurul tarihinden itibaren en çok altı iş günü
içinde başlar. Ayrılma hakkının kullanım süresi on iş gününden az yirmi iş gününden fazla olamaz.
(7) Ayrılma hakkının aracı kurum vasıtasıyla kullandırılması zorunludur. Payları borsada işlem görmeyen ortaklıkların aracı kurum kullanma zorunluluğuna talep üzerine Kurulca
muafiyet verilebilir. Ayrılma hakkını kullanacak pay sahipleri ayrılma hakkına konu payları,
ortaklık adına alım işlemlerini gerçekleştiren aracı kuruma, kamuya açıklanan ayrılma hakkının
kullanım sürecine ilişkin ilan edilen çerçevede ve genel hükümler doğrultusunda teslim ederek
satışı gerçekleştirir. Ayrılma hakkını kullanmak için aracı kuruma başvuran pay sahiplerine
pay bedelleri en geç satışı takip eden işgünü ödenir.
(8) Genel kurullarda önemli nitelikteki işlemler bakımından olumsuz oy kullanarak muhalefet şerhini toplantı tutanağına işleten pay sahipleri, söz konusu genel kurul toplantısı gündeminde bulunan diğer gündem maddeleri açısından ortaklık haklarını kullanmaya devam
ederler.
(9) Ayrılma hakkını kullanmak isteyen pay sahipleri, bu hakkı grup ayrımına bakılmaksızın sahip oldukları payların tamamı için kullanmak zorundadır.
Ayrılma hakkı kullanım fiyatı
MADDE 10 – (1) Payları borsada işlem gören ortaklıkların payları için ayrılma hakkı
kullanım fiyatı, işlemin ilk defa kamuya açıklandığı tarihten önceki, açıklanan tarih hariç olmak
üzere, otuz gün içinde borsada oluşan düzeltilmiş ağırlıklı ortalama fiyatların aritmetik ortalamasıdır.
(2) Payları borsada işlem görmeyen ortaklıkların payları için ayrılma hakkı kullanım
fiyatı ile bu fiyatın adil ve makul olduğunun tespiti amacıyla Kurulun ilgili düzenlemelerine
göre hazırlanacak değerleme raporu, önemli nitelikteki işlemin görüşüleceği genel kurul toplantısı gündemi ile birlikte açıklanır.
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(3) Bu maddenin ilk iki fıkrası uyarınca kamuya açıklama yapılmamış olması veya
açıklamanın zamanında yapılmamış olması ya da payları borsada işlem gören ortaklıklar için
KAP, payları borsada işlem görmeyen ortaklıklar için ise Kurul ve ortaklık internet sitesi dışında
başka bir yerde açıklama yapılmış olması hallerinde; işleme ilişkin yönetim kurulu kararının
özel durumlara ilişkin Kurul düzenlemeleri uyarınca kamuya açıklanması gereken tarih veya
herhalde ortaklık yetkililerince yönetim kurulu kararından daha önce açıklama yapılmış olması
halinde bu tarih ayrılma hakkı kullanım fiyatının tespitinde işlemin ilk defa kamuya açıklandığı
tarih olarak kabul edilir.
(4) Önemli nitelikteki bir işleme ilişkin birden fazla sayıda özel durum açıklamasının
yapıldığı durumlarda, söz konusu önemli nitelikteki işleme ilişkin ayrılma hakkı kullanım fiyatının belirlenmesinde; fiyat, tutar, oran ya da değerleme sonucu ve benzeri bilgilere yer verilmesi veya işlemin o aşamada kesin olup olmadığı hususları aranmaksızın, yapılması planlanan işleme ilişkin niyetle ilgili olarak kamuya yapılan ilk açıklama tarihi esas alınır.
(5) Önemli nitelikteki işlemin yapılamayacağının anlaşılmasına veya yapılmasından
vazgeçildiğine ilişkin özel durum açıklamasının yapıldığı tarihten itibaren bir yıl geçmesi durumunda, ayrılma hakkı kullanım fiyatının tespitinde bu maddenin üçüncü ve dördüncü fıkralarında yer alan süreç yeniden başlar.
(6) Aynı genel kurul toplantısında karara bağlanacak her bir önemli nitelikteki işlemin
ayrı bir gündem maddesi olarak görüşülmesi ve her bir işlem için belirlenecek ayrılma hakkı
kullanım fiyatının gündemde ayrıca gösterilmesi; ancak genel kurul toplantısına katılıp da birden fazla önemli nitelikteki işlem için olumsuz oy kullanan ve muhalefet şerhlerini toplantı
tutanağına işleten pay sahiplerine ödenecek ayrılma hakkı kullanım fiyatının belirlenmesinde,
ilgili ortağın olumsuz oy kullandığı tüm önemli nitelikteki işlemlere ilişkin ayrılma hakkı kullanım fiyatlarının en yükseğinin dikkate alınması gerekir.
(7) Ayrılma hakkının bedelinin tam ve nakden ödenmesi zorunludur.
(8) Ayrılma hakkının kullanılması sonucunda geri alınan paylar, ortaklıkların kendi paylarını geri almasına ilişkin Kurul düzenlemelerine tabidir; ancak ilgili düzenlemedeki geri alma
sınırına ilişkin oran ayrılma hakkının kullanılması halinde uygulanmaz.
Önemli nitelikteki işlemler nedeniyle yapılacak zorunlu pay alım teklifi
MADDE 11 – (1) 5 inci maddenin birinci fıkrasında sayılan önemli nitelikteki işlemlerden (ç), (d) ve (f) bentlerinde belirtilenler için, bu işlemlerden yararlanacak olan gerçek veya
tüzel kişiler tarafından pay alım teklifinde bulunulması zorunludur. Bu durumda pay alım teklifi
fiyatı bu Tebliğin onuncu maddesindeki esaslar çerçevesinde belirlenir.
(2) Oy haklarının, tek başına veya birlikte hareket ettikleri kişilerle beraber, doğrudan
veya dolaylı olarak yüzde yirmi beşine sahip olan pay sahibi grubunun bulunmadığı ortaklıklarda, ortaklık paylarında grup ayrımına gidilmesi yoluyla mevcut payların tümüne aynı imtiyazın tanınması halinde Kurul tarafından zorunlu pay alım teklifi yerine ayrılma hakkı kullandırma zorunluluğu getirilebilir.
(3) Önemli nitelikteki işlemler nedeniyle pay alım teklifi zorunluluğu getirilen durumlarda; işlemin niteliğine, ayrılma hakkı yerine pay alım teklifinde bulunulacağı hususuna, pay
alım teklifi fiyatına ve pay alım teklifi sürecine önemli nitelikteki işlemin görüşüleceği genel
kurul toplantısı gündeminde yer verilmesi, fiili pay alım teklifi sürecine, önemli nitelikteki işlemin görüşüleceği genel kurul toplantısını izleyen altı işgünü içerisinde başlanması zorunludur.
Bu durumda, pay alım teklifi bilgi formunun ayrıca düzenlenmesi ve onay için Kurula ayrıca
başvurulması gerekmez.
Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 293

Sayfa : 294

RESMÎ GAZETE

24 Aralık 2013 – Sayı : 28861

(4) Pay alım teklifi zorunluluğunu yerine getirecek kişinin pay alım teklifinin gerçekleşmesini,
a) Pay alım teklifi zorunluluğunun yerine getirilmesi sonucunda katlanmak zorunda kalacağı toplam maliyetin belirlenen tutarı aşması veya,
b) Belirlenen orandan fazla veya az paya sahip veya belirlenen nitelikteki ortakların
paylarının alınması veya alınmaması
şartına bağlamak istemesi halinde, pay alım teklifi önemli nitelikteki işleme ilişkin
genel kurul toplantısı öncesinde yapılır. Bu durumda, yukarıda açıklanan şartlara ilişkin ayrıntılara; işlemin niteliğine, ayrılma hakkı yerine pay alım teklifinde bulunulacağı hususuna, pay
alım teklifi fiyatına, pay alım teklifi sürecine, pay alım teklifi sonrasında önemli nitelikteki işlemin genel kurul toplantısında onaylanması halinde ayrıca ayrılma hakkı veya pay alım teklifi
zorunluluğu doğmayacağı hususuna, pay alım teklifi ile alınan payların genel kurul toplantısında ilgili işlem onaylanmasa dahi geri verilmeyeceği hususuna pay alım teklifi bilgi formunda
yer verilir. Pay alım teklifi talep toplama yoluyla en az on işgünü en fazla yirmi işgünü olarak
belirlenir. Süre sonunda toplanan talepler işlemden vazgeçme için belirlenen şartların oluşumunu sağlamaz ise, talep toplama süresinin bitiminden itibaren üç işgünü içinde talepte bulunanların payları teklif eden tarafından satın alınır ve önemli nitelikteki işlem ancak bundan
sonra genel kurul onayına sunulabilir.
(5) Önemli nitelikteki işlemlere özgü olarak gönüllü olarak pay alım teklifinde bulunulmasının talep edilmesi veya ayrılma hakkını doğuran önemli nitelikteki işlemin kamuya
açıklanması ile eş anlı olarak pay alım teklifi zorunluluğunu doğuran bir başka işlemin gerçekleşmesi hallerinde; pay alım teklifi fiyatının ayrılma hakkı kullanım fiyatına eşit veya bu
fiyattan yüksek olması ve Kurulca uygun görülmesi şartıyla münhasıran pay alım teklifinde
bulunulur.
(6) Kurulca önemli nitelikteki işlem nedeniyle pay alım teklifi zorunluluğu getirilmesi
halinde, pay alım teklifine ilişkin işleyiş süreci ve pay alım teklifi fiyatı, Kurulun özel durumlara ilişkin düzenlemeleri uyarınca kamuya açıklanır.
(7) Pay alım teklifi bedelinin tam ve nakden ödenmesi zorunludur.
(8) Pay alım teklifi sürecine ilişkin bu Tebliğde hüküm bulunmayan hallerde, Kurulun
pay alım teklifine ilişkin düzenlemelerine uyulur.
Ayrılma hakkının doğmadığı haller
MADDE 12 – (1) Aşağıda belirtilen önemli nitelikteki işlemler için bu Tebliğ hükümleri
çerçevesinde ayrılma hakkının doğmadığı kabul edilir:
a) Ortaklıkların tabi olduğu diğer ilgili mevzuat uyarınca yapılması zorunlu olan işlemler,
b) Yönetim kontrolüne bir kamu kurumunun sahip olduğu ortaklıklarca yapılan işlemler,
c) Ortaklıkların mevcut paylarına tanınmış imtiyazlarının tüm ortaklar için bedelsiz
olarak tamamen kaldırılması, konu veya kapsam bakımından daraltılması işlemleri,
ç) Yatırım ortaklıklarının yatırım ortaklığı niteliklerinin değiştirilmesi, yitirilmesi ve
bu kapsamda yapılan imtiyaz değişiklikleri işlemleri,
d) Önemli nitelikteki işlem sonucunda pay alım teklifi zorunluluğu getirilen veya gönüllü olarak pay alım teklifi yapılması Kurulca uygun görülen işlemler,
e) Bölünen ortaklığın ortaklık yapısının korunduğu yeni ortaklık kurulması suretiyle
bölünme işlemleri, kolaylaştırılmış usulde birleşme ve bölünme işlemleri,
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f) İşlemin adli makamlarca 9/6/1932 tarihli ve 2004 sayılı İcra ve İflas Kanunu çerçevesinde verilen bir karar uyarınca veya kamu alacağının tahsili amacıyla yapılması, işleme
konu varlığın finansal kiralama yoluyla hemen geri alınması durumları ile kira sertifikası, varlığa veya ipoteğe dayalı menkul kıymet veya teminatlı menkul kıymet ihracı amacıyla yapılan
mal varlığı devir işlemleri,
g) Gayrimenkul yatırım ortaklıklarının portföylerinde yer alan varlıkları kiraya vermesi,
ğ) Gayrimenkul yatırım ortaklıklarının portföylerinde yer alan varlıklar üzerinde 28/5/2013
tarihli ve 28660 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan III-48.1 sayılı Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği hükümleri çerçevesinde ayni hak tesis edilmesi,
h) Ortaklıkların kendi tüzel kişilikleri adına ve finansal tablolarında tam konsolidasyona
dahil ettikleri ortaklıklar lehine mal varlığı üzerinde ayni hak tesis etmesi,
ı) Kurulca uygun görülmesi koşuluyla, Kurul düzenlemelerine göre hazırlanmış finansal
tablolarına göre sermayesinin en az yarısı karşılıksız kalan ortaklıkların mal varlığı içinde yer
alan ancak ekonomik bir değeri bulunmayan mal varlıklarının devrinin ortaklıkların söz konusu
sermaye kaybını sona erdireceği özel amaçlı bağımsız denetim raporu ile tespit edilen işlemler,
i) Birleşme amaçlı ortaklığın taraf olduğu birleşme ve sona erme işlemleri.
(2) Ayrılma hakkının doğmadığı hallerde; diğer ilgili düzenlemeler uyarınca genel kurul
yapılma zorunluluğu bulunduğu haller hariç olmak üzere, yönetim kurulu kararı alınması yeterli
olup, ayrıca genel kurul toplantısı yapılması gerekmez. Diğer ilgili düzenlemeler uyarınca genel
kurul yapılma zorunluluğu olan hallerde ise, toplantı gündemine ayrılma hakkı doğmadığına
ilişkin yönetim kurulu beyanı eklenir. Ayrıca her durumda, bu madde kapsamında değerlendirilen işlemlere ilişkin olarak gerekçeli yönetim kurulu kararı, ilgili bilgi ve belgelerle birlikte
Kurulun özel durumlara ilişkin düzenlemeleri uyarınca kamuya açıklanır.
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler
Oran
MADDE 13 – (1) Kurul, bu Tebliğde yer alan oranları değiştirmeye yetkilidir.
(2) Bu Tebliğde belirtilen oranlara ilişkin sınırların altında kalmak amacıyla, işlemlerin
birkaç seferde yapılması veya muhasebe politikalarının değiştirilmesi gibi işlemler gerçekleştirilemez.
Sorumluluk
MADDE 14 – (1) Ortaklıkların yönetim kurulu üyeleri, önemlilik ölçüsü de dahil olmak
üzere önemli nitelikteki işlemlerde bulunulabilmesi veya kararların alınabilmesi ile ayrılma
hakkının kullanımı ve ayrılma hakkının doğmadığı hallere ilişkin bu Tebliğde yer verilen usul
ve esaslara uyum konusunda sorumludur.
Saklı tutulan hükümler
MADDE 15 – (1) Bu Tebliğin yatırım ortaklıkları açısından uygulanmasında Kurulun
yatırım ortaklıklarına ilişkin düzenlemeleri saklıdır.
Mevcut başvuruların sonuçlandırılması
GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin yürürlüğe girdiği tarihte Kurulca karara bağlanmamış başvurular, bu Tebliğ hükümlerine göre sonuçlandırılır.
Yürürlük
MADDE 16 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 17 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Kurul yürütür.
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Sermaye Piyasası Kurulundan:
VEKALETEN OY KULLANILMASI VE ÇAĞRI YOLUYLA
VEKALET TOPLANMASI TEBLİĞİ
(II-30.1)
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, halka açık ortaklıkların genel kurullarında vekaleten oy kullanılmasına, pay sahiplerine çağrıda bulunarak vekalet toplanmasına ve/veya oy
sözleşmesi yapılmasına ilişkin ilke ve esasları düzenlemektir.
Kapsam
MADDE 2 – (1) Halka açık ortaklıkların genel kurullarında vekaleten oy kullanılması,
pay sahiplerinin oy hakkını kullanmak için çağrı yoluyla vekalet toplama girişiminde bulunulması ile oy sözleşmesi yapılması için çağrı yoluna başvurulması bu Tebliğ hükümlerine tabidir.
(2) Ortaklık genel kurullarında 13/1/2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununa
göre, vekalet ilişkisi olmaksızın oy hakkının bizzat pay sahibi tarafından belirli bir yönde kullanılması amacıyla, pay sahipleri ya da pay sahipleri ile üçüncü kişiler arasında yapılan oy sözleşmeleri bu Tebliğ hükümlerine tabi değildir. Ancak, oy sözleşmesi yapılması için çağrı yoluna
başvurulması halinde, çağrıda bulunarak vekalet toplanmasına ilişkin esaslara kıyasen uyulur.
(3) Kendisine hukuken pay tevdi edilmesinde sakınca bulunmayan tevdi eden temsilcilerine ilişkin esaslar bu Tebliğ ile düzenlenmemiş olup, tevdi eden temsilcileri TTK’nın
429 uncu maddesi ve Genel Kurul Yönetmeliğinde belirlenen usul ve esaslara uymak suretiyle
oy kullanabilirler.
(4) Halka açık olan; 19/10/2005 tarihli ve 5411 sayılı Bankacılık Kanununda tanımlanmış olan bankalar ve finansal kuruluşlar, 14/6/2007 tarihli ve 5684 sayılı Sigortacılık Kanununda tanımlanan Türkiye’de yerleşik sigorta şirketleri ile 21/11/2012 tarihli ve 6361 sayılı
Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Kanununda tanımlanmış olan finansal
şirketler ile 28/3/2001 tarihli ve 4632 sayılı Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi
Kanununda tanımlanan emeklilik şirketleri özel mevzuatlarına aykırı olmamak kaydıyla bu
Tebliğ hükümlerine tabidir.
Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Tebliğ, 6/12/2012 tarihli ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanununun 30 uncu maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Tebliğde geçen;
a) Azlık: Halka açık ortaklıklarda sermayenin en az yirmide birini oluşturan pay sahiplerini,
b) Bakanlık: Gümrük ve Ticaret Bakanlığını,
c) Borsa: Sermaye Piyasası Kanununun 3 üncü maddesinde tanımlanan sistemler ve
pazar yerlerini,
ç) Elektronik Genel Kurul Sistemi (EGKS): 28/8/2012 tarihli ve 28395 sayılı Resmî
Gazete’de yayımlanan “Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara
İlişkin Yönetmelik”te tanımlanan ve MKK tarafından sağlanacak elektronik platformu,
d) EGKS Yönetmeliği: 28/8/2012 tarihli ve 28395 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan
“Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik”i,
e) Genel Kurul Yönetmeliği: 28/11/2012 tarihli ve 28481 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan “Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda
Bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelik”i,
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f) Halka Açık Ortaklık (Ortaklık): Payları halka arz edilmiş olan veya halka arz edilmiş
sayılan anonim ortaklıkları,
g) Kanun: 6/12/2012 tarihli ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanununu,
ğ) KAP: Kamuyu Aydınlatma Platformunu,
h) Kurul: Sermaye Piyasası Kurulunu,
ı) MKK: Merkezi Kayıt Kuruluşu Anonim Şirketini,
i) TTK: 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununu,
j) TTSG: Türkiye Ticaret Sicili Gazetesini,
k) Yönetim temsilcisi: Yönetim kontrolünü elinde bulundurmayan kişiler tarafından
çağrı yoluyla vekalet toplama girişiminde bulunulması durumunda, ilgili ortaklık yönetim kurulu tarafından çağrı yoluyla vekalet toplama girişiminde bulunmak üzere önerilen kişiyi,
ifade eder.
İKİNCİ BÖLÜM
Vekaleten Oy Kullanılmasına İlişkin Esaslar
Vekil aracılığıyla oy kullanma
MADDE 5 – (1) Halka açık ortaklık genel kurullarında oy kullanma hakkına sahip
olanlar, bu haklarını vekil tayin ettikleri pay sahibi olan veya olmayan kişiler aracılığıyla da
kullanabilirler. Payları kayden izlenmeyen halka açık ortaklıklarda hamiline yazılı payların zilyetliğinin devri veya bunlara mutasarrıf olunduğunu gösteren belgelerin temliki yoluyla da,
genel hükümler çerçevesinde oy kullandırılabilir.
(2) Vekilin birden fazla pay sahibini temsilen oy kullanması mümkündür.
(3) Halka açık ortaklıklar için TTK’nın 428 inci maddesi hükümleri uygulanmaz.
(4) İntifa hakkı tesisi halinde intifa hakkı sahibinin, vekil aracılığıyla oy kullanması
hakkında da bu Tebliğ hükümleri uygulanır.
(5) Gerek nama, gerek hamiline yazılı payları temsilen, ilgili mevzuata göre çıkarılmış
depo sertifikası sahiplerinin vekil aracılığı ile oy kullanması hususunda, bu Tebliğde hamiline
yazılı paylardan doğan oy haklarının vekil aracılığıyla kullanılmasını düzenleyen hükümler
uygulanır.
(6) Vekil tayininin EGKS’den yapıldığı durumlarda, vekil ayrıca vekaletname ibrazına
gerek kalmaksızın toplantıya katılır.
Vekaletnamenin şekli
MADDE 6 – (1) Halka açık ortaklıklarda vekaletname ile temsil, en az Ek-1’de yer
alan bilgileri içeren vekaletname formlarının kullanılmasıyla mümkündür. Vekaletnamenin,
pay sahiplerinin ayrıntılı talimat vermelerini teminen gündem maddeleri pay sahiplerine sunulurken varsa azlığın karar taslaklarının ayrıca oylanmasını sağlayacak şekilde düzenlenmesi
şarttır. Vekaletname formunda vekil tayin edilen kişinin ad, soyad/ticaret unvanı ve T.C. Kimlik
numarası/ticaret sicili ve numarası/vergi kimlik numarası ile Merkezi Sicil Kayıt Sistemi
(MERSİS) numarasının açıkça belirtilmesi ve yabancı uyruklu vekiller için anılan bilgilerin
varsa muadillerinin sunulması zorunludur. Bu Tebliğde belirlenen esaslara uyumlu olması kaydıyla, MKK düzenlemeleri çerçevesinde EGKS’den vekil tayini durumunda Ek-1’deki formun
kullanılması şartı aranmaz.
(2) Oy hakkını haiz intifa hakkı sahibinin vekil aracılığıyla oy kullanması halinde, intifa
hakkını notere tespit ettirip, bu Tebliğ hükümlerine uygun vekâletname çıkarması veya
EGKS’den vekil tayin etmesi yeterlidir.
Vekaletname formlarının gönderilmesi ve ilanı
MADDE 7 – (1) Halka açık ortaklıklar, vekil aracılığı ile oy kullanmak isteyen pay sahiplerinin kullanacakları vekaletname formlarını, genel kurul gündemi ile birlikte ilan etmelidir.
Payları kayden izlenmeyen ortaklıkların, genel kurul toplantılarına çağrı için pay sahiplerine
gönderdiği dokümanlar arasında vekaletname formları da yer alır.
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(2) Ortaklıklar tarafından, birinci fıkra uyarınca ilan edilen ve/veya gönderilen vekaletname formlarında, vekil tayin edilmek üzere herhangi bir kişi lehine yönlendirme yapılamaz,
telkin ve önerilerde bulunulamaz.
Vekaletnamenin düzenlenmesi
MADDE 8 – (1) Oy hakkını haiz pay sahipleri EGKS vasıtasıyla veya fiziki olarak düzenlenen vekaletname formunda yer alan imzayı onaylattırarak veya noter huzurunda düzenlenmiş imza beyanını imzalı vekaletname formuna eklemek suretiyle vekil tayin ederler. Yatırım
fonları, portföylerinde yer alan ortaklık paylarının sahibi sıfatıyla katılacakları genel kurul toplantılarında kurucu tarafından temsil olunur. Kurucu adına genel kurul toplantısına katılacak
şahsın kurucunun çalışanı olması ve vekaletname formunun kurucunun birinci derece imza
yetkisine sahip yöneticileri tarafından imzalanması halinde, vekaletname formunda yer alan
imzanın ayrıca notere onaylattırılması veya noter huzurunda düzenlenmiş imza beyanının imzalı vekaletname formuna eklenmesi zorunlu değildir.
Vekilin yetkisinin sınırları
MADDE 9 – (1) Oy hakkını vekil aracılığıyla kullanmak isteyenler, bu Tebliğin 6 ncı
maddesinde belirtilen ve Ek-1’de yer alan formun (A) bendinde yer alan seçenekleri işaretleyerek ve/veya talimatlarını yazarak vekilin yetkisinin sınırlarını belirlerler. Pay sahibi tarafından
herhangi bir seçeneğin işaretlenmemesi halinde vekil genel hükümlere göre hareket eder.
(2) Temsil yetkisinin EGKS’den verilmesi halinde de, oy hakkı sahibi oyun ne yönde
kullanılacağını belirterek temsil yetkisini sınırlandırabilir.
(3) Vekil, kendisine verilen talimata uygun hareket etmekle yükümlüdür. Oy hakkı vekilin özen borcu çerçevesinde kullanılır. Ancak, vekil tarafından talimata aykırı hareket edilmesi, oyu geçersiz kılmaz. Vekilin, pay sahibinin talimatlarına uygun hareket etmemesi halinde
genel hükümler uygulanır.
(4) Vekalette hile ve benzeri durumlarda da, ancak vekil tarafından kullanılan paylara
ait oy haklarının genel kurul kararının sonucuna etkili olacağı hallerde, genel kurul kararının
iptali talep edilebilir.
Vekaletnamenin geçerlilik süresi
MADDE 10 – (1) Vekaletname ait olduğu genel kurul toplantısı ve yeni bir vekil atanmadığı sürece hukuken bu toplantının devamı sayılan genel kurullar için geçerlidir. Genel kurulun önceki toplantının hukuken devamı sayılmasında TTK’nın ilgili hükümleri ile Genel Kurul Yönetmeliğinin 21 inci maddesinin ikinci fıkrası hükümleri uygulanır.
(2) Toplantı gününe kadar her zaman için vekaletten azil ve istifa mümkündür. Ancak
keyfiyetin, ortaklığa ve karşı tarafa derhal bildirilmesi zorunludur.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Pay Sahiplerinden Çağrı Yoluyla Vekalet Toplanmasına İlişkin Esaslar
Çağrı yoluyla vekalet toplamanın genel esasları
MADDE 11 – (1) Halka açık ortaklıkların pay sahiplerinden çağrı yoluyla, genel kurullarda oy hakkını kullanmak için vekalet istenebilir. Vekalet toplama çağrısı, ortaklıkların
sermaye ve yönetiminde kontrolü sağlamak amacı dahil, genel kurul gündeminde yer alan tüm
hususlar için gerekçe belirtilmek suretiyle yapılabilir.
(2) Pay sahiplerinden çağrı yoluyla vekalet toplanmasında oy hakkı sahiplerine, vekalet
vermelerini temin için herhangi bir menfaat önerilemez ve sağlanamaz. Çağrı yoluyla vekalet
toplamak meslek olarak ve ivaz karşılığı yürütülemez. Vekil sıfatını haiz kimseler, 11/1/2011
tarihli ve 6098 sayılı Türk Borçlar Kanununun 510 uncu maddesini ileri sürerek vekalet veren
pay sahibinden herhangi bir talepte bulunamaz.
(3) Pay sahipleri tarafından çağrı yoluyla vekalet toplayan kişilerin vekil tayin edilmesinde aksi düzenlenmedikçe bu Tebliğde vekil tayini için getirilen esaslara uyulur.
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(4) Çağrı yoluyla vekalet toplanıldığı hallerde, fiziki olarak oy kullanacak pay sahipleri
ile vekillerin genel kurulda oylarını en az Ek-4’teki bilgileri içeren oy pusulaları vasıtasıyla
yazılı olarak kullanması zorunludur. Oy pusulaları ortaklık tarafından bastırılıp, toplantıda hazır
bulundurulur. Oy pusulaları, en az ilgili gündem maddesi, vekil ile temsil edilen pay sahibinin
kimliği, vekil tarafından kullanılacak oy adedinin belirtilmesine imkan sağlayacak şekilde ve
varsa oyların sıhhatli sayımı için gerekli olan diğer hususları belirtmeye imkan sağlayacak biçimde düzenlenir. Toplantıda bulunanlar oylarını, oy pusulasına yazmak suretiyle kullanırlar.
Oyların yazılı olarak kullanıldığı genel kurul toplantı tutanağına işlenir. Kullanılan oy pusulaları, ortaklık tarafından beş yıl süre ile saklanır.
(5) Vekaletnamelere uygun oy kullanımının izlenmesi ve oy pusulalarının toplanıp tasnif
edilmesi toplantı başkanlığınca, varsa Bakanlık temsilcisi nezaretinde yapılır.
(6) Toplantı gündeminin görüşülmesine başlanmadan önce, çağrı yoluyla vekalet toplayan vekil tarafından temsil edeceği payların sayısı, çeşidi, itibarî değeri ve varsa grubu ortaklığa bildirilir. Aksi halde, o genel kurulda alınan kararlar, genel kurula yetkisiz katılmaya
dair hükümler çerçevesinde genel kurulda alınan kararı etkilediği hallerde iptal edilebilir. Toplantı başkanı yapılan bu bildirimleri açıklar. Bu açıklamanın yapılmaması tek başına genel kurulda karar alınmasını engellemez. Ancak bu hususun tutanağa yazılması zorunludur. Bir pay
sahibinin talebi üzerine açıklama yapılmamışsa, her pay sahibi bu durumun genel kurulda alınan kararı etkilediği hallerde ortaklığa karşı açacağı dava ile genel kurul kararlarının iptalini
isteyebilir.
Vekalet toplama çağrısı
MADDE 12 – (1) Çağrı yoluyla vekalet toplamak suretiyle oy kullanmak istenmesi
halinde, Ek-2’de yer alan vekaletname formu ve Ek-3’te verilen bilgi formunun kullanılması
zorunludur. Çağrıda kullanılacak bilgi formu ve vekalet formunun bir örneği çağrıda bulunarak
vekalet toplayacak kişi tarafından hazırlanır. Bilgi formu çağrıda bulunarak vekalet toplayacak
kişi tarafından imzalanır. Vekalet formunda yer alan çağrıda bulunan tarafından görüş belirtilen
gündem maddelerine ilişkin önerilerin bilgi formu ile uyumlu olması şarttır. Pay sahibi, çağrı
yoluyla vekalet toplayan kişiye, çağrıda bulunan tarafından görüş belirtilmeyen gündem maddelerine ilişkin talimatlarını Ek-2’de yer alan vekalet formunu kullanarak bildirir.
(2) Payları kayden izlenen ortaklıklar için çağrı yoluyla vekalet toplayacak kişi vekalet
ve imzalı bilgi formunun bir örneğini, notere onaylattırarak KAP’ta yayınlanmak üzere KAP’ın
işletmesinden sorumlu Kurum’a iletir. Çağrı yoluyla vekalet toplama işlemi iletilen formların
KAP’ta yayınlanması ile başlar. Vekalet ve bilgi formlarının aynı şekilde düzenlenmiş bir örneği
ortaklık merkezine de tebliğ edilir. Ortaklıklar, ilgili formları kendilerine tebliğini izleyen gün
saat 9:00’a kadar ortaklık internet sayfasında genel kurula ilişkin dokümanlar arasında pay sahipleri tarafından kolaylıkla fark edilecek biçimde ayrı bir başlık altında yayımlamalı ve
EGKS’de genel kurula ilişkin dokümanlar arasına eklemelidir.
(3) Payları kayden izlenmeyen ortaklıklarda çağrı yoluyla vekalet toplama işlemi, hazırlanan vekalet ve imzalı bilgi formlarının noter onaylı bir örneğinin gazete, dergi ve benzeri
yerlerde ilanı yolu ile başlatılır. Noter onaylı vekalet ve imzalı bilgi formlarının bir örneği gazete, dergi ve benzeri yerlerdeki ilanların yayınlanması öncesinde özel durumlara ilişkin düzenlemeler kapsamında yayınlanmak üzere Kurula ve varsa ortaklık internet sayfasında kamuya
duyurulmak üzere ilgili ortaklığa iletilir. Ortaklıklar, ilgili formları bunların kendilerine tebliğini
izleyen gün saat 9:00’a kadar ortaklık internet sayfasında genel kurula ilişkin dokümanlar arasında pay sahipleri tarafından kolaylıkla fark edilecek biçimde ayrı bir başlık altında yayımlar.
(4) Payları kayden izlenen ortaklıklar için çağrı yoluyla vekalet toplama girişiminde
bulunanlar, masrafları kendisi tarafından karşılanmak üzere, MKK tarafından belirlenerek Kurulca onaylanacak yatırımcı bilgilendirme uygulama esasları çerçevesinde MKK’ya başvurarak
çağrı yolu ile vekalet toplama girişimi hakkında pay sahiplerinin elektronik yöntemler ve posta
ile bilgilendirilmesini talep edebilir.
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(5) Payları kayden izlenmeyen ortaklıklar, bu Tebliğ hükümleri uyarınca çağrı yoluyla
vekalet toplama girişiminde bulunan kişilerin başvurusu üzerine pay defterine kayıtlı nama yazılı pay sahiplerinin adı, soyadı ve adreslerini vermek zorundadır.
(6) Yönetim kontrolünü elinde bulundurmayan kişiler tarafından çağrı yoluyla vekalet
toplama girişiminde bulunulması durumunda, ilgili ortaklık yönetim kurulu da bir yönetim
temsilcisi önerebilir. Bu işlem Tebliğ Ek-2’deki vekaletname formu ve Ek-3’teki bilgi formu
kullanılarak yapılır. Çağrıda kullanılacak bilgi formu ve vekalet formu birinci fıkrada belirtilen
esaslar çerçevesince hazırlanır, bilgi formu imzalanır. Bu formlar, ortaklık türüne göre bu maddenin iki ve üç numaralı fıkralarında belirlenen şekilde pay sahipleri tarafından kolaylıkla fark
edilecek biçimde ayrı bir başlık altında kamuya duyurularak çağrı gerçekleştirilir.
(7) Pay sahipleri çağrı yoluyla vekalet toplayan kişileri EGKS aracılığı ile de vekil tayin
edebilirler.
(8) Çağrı yolu ile vekalet toplanması nedeni ile ortaya çıkacak bilgi formlarının gazete
ve dergilerde ilanı, pay sahiplerinin bilgilendirilmesi gibi masraflar çağrıda bulunarak vekalet
toplayan tarafça karşılanır, çağrıda bulunarak vekalet toplayan taraf yönetim temsilcisi olsa
dahi hiçbir şekilde bu masraflar ortaklıktan talep edilemez. Masrafların kim tarafından karşılanacağı hususuna bilgi formunda yer verilir.
Çağrı yoluyla vekalet toplanmasında süre
MADDE 13 – (1) Genel kurul toplantı tarihinden üç gün öncesine kadar çağrı yoluyla
vekalet toplama girişiminde bulunulabilir. Yönetim temsilcisi tarafından çağrı yoluyla vekalet
toplama girişiminde bulunulması durumunda bu süre kısıtı uygulanmaz.
Çağrı yoluyla vekalet toplanmasında sorumluluk esasları ile ilan ve reklamlar
MADDE 14 – (1) Çağrı yoluyla vekalet toplanması için hazırlanan bilgi formlarında
yer alan yanlış, yanıltıcı ve eksik bilgilerden doğan zararlardan bu belgeleri imzalayan kişiler
ve/veya bu belgeler kendi adına imzalanan tüzel kişiler Kanunun 32 nci maddesi uyarınca müteselsilen sorumludur.
(2) Çağrı yoluyla vekalet toplanmasına ilişkin olarak sözlü beyanlar da dahil olmak
üzere yapılacak tanıtım (belirli bir grubu hedef alan özel tanıtım toplantılarında açıklanan bilgiler dahil) ve reklamlarda yer alan bilgiler yanlış, yanıltıcı, temelsiz, abartılı veya eksik olmamalı ve vekalet toplayanın mevcut koşulları ile planlarına ilişkin olarak yatırımcıların yanlış
fikirler edinmelerine yol açmamalıdır.
(3) Yapılacak ilanlarda bu Tebliğ uyarınca hazırlanması gerekli formlara veya bu formlara nasıl ulaşılacağı bilgisine yer verilir.
(4) Kurulun yapılan ilan, tanıtım ve reklamlara ilişkin denetim yetkisi saklıdır.
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler
Vekilin sorumluluğu
MADDE 15 – (1) Vekilin sorumluluğunu kaldıran veya sınırlayan sözleşme hükümleri
geçersizdir.
Yürürlükten kaldırılan tebliğ
MADDE 16 – (1) 9/3/1994 tarihli ve 21872 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Halka
Açık Anonim Ortaklıklar Genel Kurullarında Vekaleten Oy Kullanılmasına ve Çağrı Yoluyla
Vekalet Toplanmasına ilişkin Esaslar Tebliği ( Seri: IV, No: 8) yürürlükten kaldırılmıştır. Kurulun diğer düzenlemelerinde Halka Açık Anonim Ortaklıklar Genel Kurullarında Vekaleten
Oy Kullanılmasına ve Çağrı Yoluyla Vekalet Toplanmasına ilişkin Esaslar Tebliği (Seri: IV,
No: 8)’ne yapılan atıflar bu Tebliğe yapılmış sayılır.
Yürürlük
MADDE 17 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 18 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Kurul yürütür.
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Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığından:
SOSYAL GÜVENLİK KURUMU SAĞLIK UYGULAMA TEBLİĞİNDE
DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ
MADDE 1 – 24/3/2013 tarihli ve 28597 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Sosyal
Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliğinin 4.1.4 numaralı maddesinin beşinci fıkrasının
beşinci cümlesinde yer alan “diyaliz solüsyonları” ibaresinden sonra gelmek üzere “, eritropoietinler
ve darbopoetinler” ibaresi eklenmiştir.
MADDE 2 – Aynı Tebliğin 4.2.35.B numaralı maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“4.2.35.B-Kronik kas iskelet ağrısı ve fibromiyaljide ilaç kullanım ilkeleri
(1) Prospektüsünde kronik kas iskelet ağrısı ve/veya fibromiyalji endikasyonu olan ilaçlar; romatoloji, ortopedi, fizik tedavi ve rehabilitasyon ve algoloji uzmanları tarafından veya
bu hekimlerden birinin düzenlediği uzman hekim raporuna dayanılarak yine bu hekimlerce reçete edilebilir.”
MADDE 3 – Bu Tebliğ hükümleri yayımı tarihinden 5 iş günü sonra yürürlüğe girer.
MADDE 4 – Bu Tebliğ hükümlerini Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanı yürütür.

—— • ——

Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumundan:
BAĞIMSIZ DENETİMİN PLANLANMASI VE YÜRÜTÜLMESİNDE
ÖNEMLİLİK (BDS 320) HAKKINDA TEBLİĞ
TÜRKİYE DENETİM STANDARTLARI TEBLİĞİ NO: 12
Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı; bu Tebliğin ekinde yer alan Bağımsız Denetimin
Planlanması ve Yürütülmesinde Önemlilik Standardının yürürlüğe konulmasıdır.
Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Tebliğin kapsamı, Ek’te yer alan BDS 320 metninde belirlenmiştir.
Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Tebliğ, 26/9/2011 tarihli ve 660 sayılı Kamu Gözetimi, Muhasebe
ve Denetim Standartları Kurumunun Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 9 uncu maddesinin birinci fıkrasının (c) bendine dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Tebliğde geçen;
a) Başkan: Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu Başkanını,
b) Denetçi: Bağımsız denetçiyi,
c) Denetim: Bağımsız denetimi,
ç) Kurum: Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumunu,
ifade eder.
Geçiş hükümleri
GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin yayımı tarihine kadar 660 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin geçici 1 inci maddesine göre mevcut mevzuat hükümleri çerçevesinde
yürütülen bağımsız denetim faaliyetleri, bu Tebliğ hükümleri çerçevesinde yürütülmüş kabul
edilir.
Yürürlük
MADDE 5 – (1) Bu Tebliğ 1/1/2013 tarihinde ve sonrasında başlayacak hesap dönemlerinden itibaren uygulanmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 6 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Kurum Başkanı yürütür.
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Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumundan:
BAĞIMSIZ DENETÇİNİN DEĞERLENDİRİLMİŞ RİSKLERE KARŞI
YAPACAĞI İŞLER (BDS 330) HAKKINDA TEBLİĞ
TÜRKİYE DENETİM STANDARTLARI TEBLİĞİ NO: 13
Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı; bu Tebliğin ekinde yer alan Bağımsız Denetçinin
Değerlendirilmiş Risklere Karşı Yapacağı İşler Standardının yürürlüğe konulmasıdır.
Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Tebliğin kapsamı, Ek’te yer alan BDS 330 metninde belirlenmiştir.
Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Tebliğ, 26/9/2011 tarihli ve 660 sayılı Kamu Gözetimi, Muhasebe
ve Denetim Standartları Kurumunun Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 9 uncu maddesinin birinci fıkrasının (c) bendine dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Tebliğde geçen;
a) Başkan: Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu Başkanını,
b) Denetçi: Bağımsız denetçiyi,
c) Denetim: Bağımsız denetimi,
ç) Kurum: Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumunu,
ifade eder.
Geçiş hükümleri
GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin yayımı tarihine kadar 660 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin geçici 1 inci maddesine göre mevcut mevzuat hükümleri çerçevesinde
yürütülen bağımsız denetim faaliyetleri, bu Tebliğ hükümleri çerçevesinde yürütülmüş kabul
edilir.
Yürürlük
MADDE 5 – (1) Bu Tebliğ 1/1/2013 tarihinde ve sonrasında başlayacak hesap dönemlerinden itibaren uygulanmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 6 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Kurum Başkanı yürütür.
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T.C.
Resmî Gazete
İlânlarla ilgili müracaatlar Başbakanlık Basımevi Döner Sermaye
İşletmesi Müdürlüğüne yapılır.
24 Aralık 2013
SALI

Sayı : 28861

İLÂN BÖLÜMÜ
YARGI İLÂNLARI
İstanbul 10. Asliye Ceza Hakimliğinden:
Esas No
: 2007/638
Karar No
: 2003/584
Davacı
: K.H.
Sanık
: DJAFFER BOUMİDOUNA/Mouhmed ve Rahou Fatouma Oğ. 25.3.967
Cezayir D.lu. Türkiye de belli ikametgahı yok.
Suç
: 5682 Sayılı Pasaport Kanununa Aykırılık, Resmi Belgenin Düzenlenmesinde
Yalan Beyan
Suç Tarihi : 13.11.2006
Karar Tarihi : 05.11.2013
Yapılan yargılama sonunda yukarıda açık kimliği yazılı sanığın her iki suçundan 5237 Sk.
7/2 maddesi uyarınca yapılan değerlendirmede CMK. 231/6 Mad. gerekli koşullar bulunduğundan
CMK.231/5 Mad. uyarınca HÜKMÜN AÇIKLANMASININ GERİ BIRAKILMASINA dair
gıyapta verilen karar, adresi belirlenemeyen sanığa tebliğ edilememiş olduğundan 7201 sayılı
kanunun 28. maddesi uyarınca tebligatın ilanen yapılmasına ve ilanın Resmi Gazete’de
yayınlanmasından itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına karar verilmiş olduğundan
Tebligat Yerine Geçerli Olmak Üzere ilan olunur.
9930

—— • ——



Bodrum 4. Asliye Ceza Hakimliğinden:
Esas No : 2008/86
Karar No : 2009/30
Sanıklar Cihan Yenier, Hidayet Arık, Gökhan Çobanoğlu hakkında hırsızlık suçundan
mahkememizde açılan kamu davası sonunda Mahkememizin yukarıda Esas ve karar numarası
yazılı 10/02/2009 tarihli ilamı ile sanıklar Hidayet Arık ve Gökhan Çobanoğlu'nun beraatine,
sanık Cihan Yenier'in neticeten 3 yıl 3 ay hapis cezası ile cezalandırılmasına karar verilmiş olup,
iş bu karar sanık Cihan Yenier tarafından temyiz edilmiştir. Gerekçeli karar ve temyiz dilekçesi
müştekiler PAULA FULLTHORPE VE SALLY ABBOTT' a tebliğ edilememiş olup
1 - 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince gerekçeli karar ve temyiz
dilekçesinin Resmi Gazete’de ilanen tebliğine,
2 - Hükmün ve temyiz dilekçesinin ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş
sayılacağına karar verilmiş olup,
İlanen tebliğ olunur.
9960

2013 Aralık Günsüzleri
1200-4

KILIÇ
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ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI
MUHTELİF LOKOMOTİF KAPORTALARIN BAKIM-ONARIM İLE YIKAMA
KUMLAMA VE BOYANMASI İŞİ YAPTIRILACAKTIR
TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğünden:
İhale Kayıt Numarası
: 2013/188806
1 - İdarenin:
a) Adresi
: Ahmet Kanatlı Cad. 26490/ESKİŞEHİR
b) Telefon ve Faks Numarası : 0(222) 224 00 00 (4435-4436)/225 50 60-225 72 72
c) Elektronik Posta Adresi : tulomsas@tulomsas.com.tr
2 - İhale konusu işin niteliği, türü ve miktarı: 2 Kalem (22 adet DE 22000 - DE 33 000
tipi, 20 adet E43000 tipi lokomotif kaportaları) muhtelif lokomotif kaportaların bakım-onarım ile
yıkama kumlama ve boyanması işi teknik şartnamelerine göre yaptırılacaktır.
3 - İhalenin
a) Yapılacağı yer
: TÜLOMSAŞ İhale Komisyonu Toplantı Salonu
b) Tarihi ve saati
: 10/01/2014 saat: 14:00
4 - Yukarıda belirtilen alımımız Yerli isteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık ihale
Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale dokümanında
belirtilmiştir.
5 - Tekliflerin TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğü Satın Alma İkmal Daire Başkanlığına
10/01/2014 günü saat: 14:00’e kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır.
6 - İhale dokümanı TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğü Satın Alma İkmal Daire Başkanlığında
görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunlu olup aynı
adresten 100,- TL bedelle (KDV dahil) temin edilebilir.
7 - Teklif edilen bedelin en az %3’ü oranında geçici teminat verilecektir.
8 - Bu ihale ceza ve ihalelerden yasaklanma hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı yasalara
tabi değildir.
10236/1-1

—— • ——

KRAFT KAĞIT TORBA SATIN ALINACAKTIR
Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğünden:
RİZE
1 - Teşekkülümüze ait işletmemizin ihtiyacı 4.400.000 adet Kraft Kağıt Torba %20 artarazalır opsiyonlu olarak Satın Alma ve İhale Yönetmeliğimizin 9 uncu maddesi kapsamında Açık
İhale Usulü ile satın alınacaktır.
2 - Bu işe ait şartnameler, Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü Satın Alma Dairesi
Başkanlığı/RİZE adresinden 100,00 TL bedelle tahsil fişi karşılığında temin edilebilir.
3 - İhaleye katılmak isteyen isteklilerin idari ve teknik şartname esasları dâhilinde
hazırlayacakları teklif mektuplarını en geç 07.01.2014 günü saat 14.00’e kadar Çay İşletmeleri
Genel Müdürlüğü, Haberleşme ve Arşiv Müdürlüğü, Evrak Kayıt Bürosu - Rize adresinde
bulunacak şekilde elden vermeleri veya posta ile göndermeleri gerekmektedir. Teklif mektupları
aynı gün saat 14.00’de açılacaktır.
4 - Postada meydana gelen gecikmeler ile telgraf ve faksla yapılacak müracaatlar kabul
edilmez.
5 - İhale alternatif tekliflere kapalıdır.
6 - Verilen tekliflerdeki fiyat geçerlilik süresi (opsiyon) ihale tarihinden sonra en az 40
gün olmalıdır.
7 - Teklif edilen bedelin KDV hariç en az %3’ü oranında geçici teminat, yapılacak
sözleşme bedelinin KDV hariç %6’sı oranında kesin teminat alınır.
8 - İhale Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü Satın Alma Dairesi Başkanlığında yapılacaktır.
9 - Bu ihalemiz yerli ve yabancı isteklilere açıktır.
10 - İhale kısmi teklife kapalıdır.
11 - Teşekkülümüz bu ihalede, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 sayılı
Kamu İhale Kanununa tabi olmayıp, Satın Alma ve İhale Yönetmeliğimiz hükümlerince ihaleyi
tamamen veya kısmen yapıp yapmamakta serbesttir.
10266/1-1
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ŞİRKETİMİZ İHTİYACI 5 - 6. ÜNİTELER KAZAN TAZE HAVA FANI MİLİ
İMALATI İŞİ YAPTIRILACAKTIR
SEAŞ Soma Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş. Genel Müdürlüğünden:
5 - 6. üniteler kazan taze hava fanı mili imalatı açık ihale usulü ile kapalı zarf usulü satın
alınacaktır.
1 - İdarenin
a) Adresi
: SEAŞ Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş. Genel Müdürlüğü
SOMA/MANİSA
b) Telefon ve Faks Numarası : 0 236 613 19 83 - 613 31 00 - 612 84 49
c) Elektronik Posta Adresi
: ticaret@seas.gov.tr
2 - İhale Konusu İşin
: 5 - 6. üniteler kazan taze hava fanı mili imalatı
a) Niteliği, Türü ve Miktarı
: 5 - 6. üniteler kazan taze hava fanı mili 2 Adet
b) Yapılacağı Yer
: SEAŞ Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş. Genel Müdürlüğü
c) İşin Süresi
: Sözleşmenin imzalanmasını müteakip 90 takvim
gününde teslim edilecektir.
d) Dos. No
: OA SEAS 13/169
2013/191748
3 - İhalenin
a) Yapılacağı Yer
: SEAŞ Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş. Genel Müdürlüğü
İhale Salonu
b) Tarihi ve Saati
: 10.01.2014 cuma günü saat 15:00
c) Teslim Yeri
: SEAŞ Ambarı.
4 - İhale Dokümanı SEAŞ Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş. Genel Müdürlüğü adresinde
görüle bilir ve 50,-TL. Karşılığı (aynı adresten) temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların
İhale dokümanı satın almaları zorunludur. Posta yoluyla ihale dokümanı almak isteyenler, posta masrafı
hariç 50,-TL. doküman bedelini 240-Vakıfbank Soma Şb. TR530001500158007260642600
hesabına yatırmak zorundadır. Posta yoluyla ihale dokümanı satın almak isteyenler, ihale
doküman bedeline ilişkin ödeme dekontu ile ihale dokümanının gönderileceği adresin de
belirtildiği ihale dokümanı talep başvurularını yukarıda yer alan faks numarasına veya yazılı
olarak idareye göndermek zorundadır. İhale dokümanının posta ya da kargo yoluyla gönderilmesi
halinde, postanın yada kargonun ulaşmamasından veya geç ulaşmasından ya da dokümanın eksik
olmasından dolayı idaremiz hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
5 - Teklifler 10.01.2014 Cuma günü saat 15:00’a kadar SEAŞ Elektrik Üretim ve Ticaret
A.Ş. Genel Müdürlüğü’ne verebileceği gibi iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
Postada meydana gelebilecek gecikmelerden idaremiz sorumlu tutulamaz.
6 - İstekliler Tekliflerini birim bedel TL. üzerinden vereceklerdir. (TL./Adet). İhale
sonucu üzerine ihale yapılan istekliye Birim fiyat üzerinden Birim fiyat sözleşmesi
düzenlenecektir.
7 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri
tutarda geçici teminat vereceklerdir.
8 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi ihale taahhüdünden itibaren en az 90 takvim günü
olmalıdır.
8.1. Bu ihaleye kısmi ve alternatif teklif verilemez.
8.2. Bu ihaleye Konsorsiyumlar teklif veremez.
9 - 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu ve 4735 Sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu
kapsamı dışında tutulan ve bu kanunlarda 3/g istisna olarak belirtilen bu mal alım ihalesi
ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Satın Alma ve İhale Yönetmeliğine göre
yapılacaktır.
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1 ADET DENİZ TAHDİTLİ TELSİZ OPERATÖRÜ HİZMETİ SATIN ALINACAKTIR
TCDD Derince Liman İşletmesi Müdürlüğünden:
İhale Kayıt No

: 2013/189875

İdarenin

: TCDD Derince Liman İşletmesi Müdürlüğü

b) Telefon ve Faks Numarası : 0262 239 73 00 / 0262 223 42 78
c) Elektronik Posta Adresi

:

İhale konusu malın adı ve miktarı : 1 Adet Deniz Tahditli Telsiz Operatörü Hizmeti Alımı
1 - Yukarıda belirtilen alımımız Yerli İsteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık İhale
Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale dokümanında
belirtilmiştir.
2 - Tekliflerin TCDD Derince Liman İşletmesi Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım
Komisyonu Başkanlığına 03.01.2014 tarih Cuma Günü Saat:14.00’e kadar verilmiş veya gelmiş
olması şarttır.
3 - İhale dokümanı TCDD Derince Liman İşletmesi Müdürlüğü Mal ve Hizmet
Komisyonu bürosunda görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları
zorunlu olup TCDD Derince Liman İşletmesi. Müdürlüğü veznesinden KDV Dahil 300.- TL bedelle
temin edilebilir.
4 - Teklif edilen bedelin en az %3’ü oranında geçici teminat verilecektir.
5 - Bu ihale, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı yasalara
tabi değildir.

—————

10343/1-1

KIDEMLİ KILAVUZ KAPTAN HİZMETİ SATIN ALINACAKTIR
İhale Kayıt No

: 2013/189870

İdarenin

: TCDD Derince Liman İşletmesi Müdürlüğü

b) Telefon ve Faks Numarası : 0262 238 73 00 / 0262 223 42 78
c) Elektronik Posta Adresi

:

1 - İhale konusu malın adı ve miktarı : Kıdemli Kılavuz Kaptan Hizmeti Alımı.
Yukarıda belirtilen alımımız Yerli İsteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık İhale Usulü
ile ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale dokümanında
belirtilmiştir.
2 - Tekliflerin TCDD Derince Liman İşletmesi Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım
Komisyonu Başkanlığına 03.01.2014 tarih Cuma günü saat:10.30’a kadar verilmiş veya gelmiş
olması şarttır.
3 - İhale dokümanı TCDD Derince Liman İşletmesi Müdürlüğü Mal ve Hizmet
Komisyonu bürosunda görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları
zorunlu olup TCDD Derince Liman İşletmesi. Müdürlüğü veznesinden KDV Dahil 300.- TL bedelle
temin edilebilir.
4 - Teklif edilen bedelin en az %3’ü oranında geçici teminat verilecektir.
5 - Bu ihale, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı yasalara
tabi değildir.
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KOMBİNE TAŞIMACILIK HİZMETİ YAPTIRILACAKTIR
TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğünden:
İhale Kayıt No
: 1
1 - İdarenin:
a) Adresi
: TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü Talatpaşa
Bulvarı 06330 Gar/ANKARA
b) Telefon ve Faks Numarası
: 0 (312) 309 05 15/4309 - 0 (312) 311 13 06
c) Elektronik Posta Adresi
: yolcudairesi@tcdd.gov.tr
2 - İhale konusu malın adı ve miktarı : Ankara-Eskişehir ve Konya-Eskişehir arasında
TCDD’ye ait Yüksek Hızlı Trenler (YHT) ile
bağlantılı olarak Eskişehir-Bursa arasında
ACENTE’ye ait yolcu otobüsleri ile kombine
yolcu taşımacılığı yapılmasını teminen BursaEskişehir-Bursa
arasında
düzenli
otobüs
taşımacılığı ve TCDD Bilet Satış Hizmetlerinin 1
(bir) yıl süreyle ACENTE’ ye yaptırılması işidir.
3 - Yukarıda belirtilen alımımız yerli isteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık İhale
Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale dokümanında
belirtilmiştir.
4 - Tekliflerin TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü Yolcu Dairesi Başkanlığı Mal ve
Hizmet Alım Komisyonu Başkanlığına 30.12.2013 Pazartesi günü saat 14:00’e kadar verilmiş
veya gelmiş olması şarttır.
5 - İhale dokümanı, TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü Yolcu Dairesi Başkanlığı Satın
Alma Şubesinde (4046 no.lu oda) görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını
satın almaları zorunlu olup TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü Merkez Veznesinden (Zemin Kat)
KDV Dâhil 100,-TL. bedelle temin edilebilir.
6 - İstekliler teklifleri ile 50.000,-TL tutarında geçici teminat verecektir.
7 - Bu ihale, 4734 ve 4735 sayılı yasalara tabi değildir.
10431/1-1

—— • ——

ZEYİLNAME (2)
Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğünden:
İhale ilanı 13.12.2013 tarih 28850 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan “Afşin-Elbistan B
Termik Santralı II. Ünite Kazanında Meydana Gelen Yangın Hasarının Giderilmesi Danışmanlık
hizmet alımı” ihalesinin İdari Şartnamesinin “Tekliflerin sunulma şekli” başlıklı 23.maddesinin
23.1. alt maddesi aşağıda belirtildiği şekilde değiştirilmiştir.
MADDENİN ESKİ HALİ:
23.1. Teklif Mektubu ve geçici teminat da dâhil olmak üzere ihaleye katılabilme şartı
olarak istenilen bütün belgeler ile İdare tarafından paraflı olarak istekliye satılan orijinal ihale
dokümanları, istekli tarafından her sayfası imzalı/paraflı olarak, bir zarfa konulur. Zarfın üzerine
isteklinin adı, soyadı veya ticaret unvanı, tebligata esas açık adresi, teklifin hangi işe ait olduğu,
İhale Kayıt No/Dosya No. ve ihaleyi yapan idarenin açık adresi yazılır. Zarfın yapıştırılan yeri
istekli tarafından imzalanacak ve kaşelenecek/mühürlenecektir.
MADDENİN YENİ HALİ:
23.1. Teklif Mektubu ve geçici teminat da dahil olmak üzere ihaleye katılabilme şartı
olarak istenilen bütün belgeler bir zarfa konulur. Zarfın üzerine isteklinin adı, soyadı veya ticaret
unvanı, tebligata esas açık adresi, teklifin hangi işe ait olduğu, İhale Kayıt No/Dosya No. ve
ihaleyi yapan idarenin açık adresi yazılır. Zarfın yapıştırılan yeri istekli tarafından imzalanacak ve
kaşelenecek/mühürlenecektir.
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ÇEŞİTLİ İLÂNLAR
Yenimahalle Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğünden:
Belediye Encümenimizin 19.09.2013 gün ve 1508/3171 sayılı kararı ve Ankara
Büyükşehir Belediye Encümeninin 28.11.2013 gün ve 3071/6772 sayılı kararı onaylanan 84352
Nolu Parselasyon Planı, Müdürlüğümüz ilan panosuna asılmıştır.
İlgililere ilan olunur.
Ada/Parsel
2104/2
42040/1
Yoldan yeşilden ihdas

Mevkii
Orman Çiftliği
Orman Çiftliği

—— • ——
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Başbakanlık Vakıflar Genel Müdürlüğünden:
İstanbul’da kurulmuş olan Hamide Zekeriyya İtil Nöro Pisişiatri Vakfı, İstanbul 7. Asliye
Hukuk Mahkemesinin 01.11.2013 tarihli tavzih kararlı ve 28.07.2011 tarihinde kesinleşen,
26.05.2009 tarihli ve E: 2007/223, K: 2009/107 sayılı kararına istinaden dağılmıştır.
Türk Medeni Kanununun 104. maddesi gereğince ilan olunur.
10432/1-1
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Bozok Üniversitesi Rektörlüğünden:
Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu,
Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği, Üniversitemiz web sayfasında
yayınlanan Akademik Yükseltilme ve Atanma Ölçütlerinin ilgili maddeleri ve 657 sayılı Devlet
Memurları Kanununun 48. maddesi belirtilen şartları sağlayanlardan Öğretim Üyesi alınacaktır.
İlanla ilgili tüm bilgilere Üniversitemizin www.bozok.edu.tr adresinden ulaşılabilir.
BİRİMİ

UNVANI

BÖLÜMÜ

FEN-EDB.
FAK.

Prof.
(Daimi)

Organik
Kimya

TIP FAK.*

Doç.
(Daimi)

Genel
Cerrahi

DRC.

1

1

ADET

ARANAN NİTELİKLER

1

Hydroxyquinolin, oxazol türevi
bileşiklerin deneysel ve teorik
titreşim spektrumlarının analizleri
konusunda çalışmalar yapmış
olmak.

1

Endokrin cerrahisi ve minimal
invazif cerrahisi konusunda en az 3
ay çalışmış ve bu konularda
uluslararası yayın yapmış olmak.

Başvuru Adresi : Bozok Üniversitesi Personel Daire Başkanlığı Erdoğan Akdağ Kampüsü
Eğitim Fak. Binası Kat. 3 Yozgat/Merkez Tel: 0 354 242 10 85
* : Tıp Fakültesi kadrolarına, aranan niteliklerin yanında; Tıp Fakültesi mezunu olup,
TUS'dan uzmanlığını almış ve mecburi hizmetini tamamlamış veya en çok 2 ay mecburi hizmeti
bulunanlar müracaat yapabilirler.
10350/1-1

24 Aralık 2013 – Sayı : 28861

RESMÎ GAZETE

Sayfa : 345

Devlet Personel Başkanlığından:
DEVLET PERSONEL UZMAN YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVI DUYURUSU:
SINAV YERİ: Devlet Personel Başkanlığı/ANKARA
ATAMA YAPILABİLECEK BOŞ KADRO SAYISI:
Devlet Personel Başkanlığında boş bulunan Genel İdare Hizmetleri Sınıfından (G.İ.H)
8 inci dereceden azami (15) adet kadroya Devlet Personel Uzmanı olarak yetiştirilmek üzere sözlü
sınavla Devlet Personel Uzman Yardımcısı alınacaktır.
SINAVA KATILMA ŞARTLARI:
a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 nci maddesindeki genel şartları taşımak,
b) Üniversitelerin en az dört yıllık lisans eğitimi veren hukuk, siyasal bilgiler, iktisat,
işletme, iktisadi ve idari bilimler fakülteleri veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu
tarafından kabul edilen yurtiçindeki veya yurtdışındaki öğretim kurumlarından mezun olmak,
c) Giriş sınavının yapılacağı 2014 Yılının Ocak ayının birinci günü itibarıyla otuz beş
yaşını doldurmamış olmak,
ç) Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM) tarafından; 7-8 Temmuz
2012 veya 6-7 Temmuz 2013 tarihlerinde yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavları sonucuna göre
(KPSSP47 puan türünden) 85 ve daha yüksek puan almış olmak ve müracaat edenler arasından
yapılacak puan sıralamasında ilk (60) aday içinde bulunmak, (60 ıncı sıradaki adayla aynı puana
sahip adaylar da giriş sınavına çağrılacaktır.)
d) Erkek adaylar için askerlikle ilişiği olmamak,
e) Sağlık açısından görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı
bulunmamak,
f) Süresi içinde başvurmuş ve başvuru belgesi ile birlikte istenilen belge ve bilgileri
vermiş bulunmak.
SINAVA BAŞVURU:
Başvurular, 13-24 Ocak 2014 tarihleri arasında Devlet Personel Başkanlığı İzmir Caddesi
No: 41 Kızılay/ANKARA adresine şahsen veya posta ile yapılabilir. Posta ile yapılan
başvuruların Başkanlığa en geç son başvuru günü mesai bitimine kadar ulaşması gerekmektedir.
Postada meydana gelebilecek gecikmeler sebebiyle zamanında ulaşmayan başvurular dikkate
alınmayacaktır.
BAŞVURU SIRASINDA İSTENECEK BELGELER:
a) Devlet Personel Uzman Yardımcılığı Giriş Sınavı Başvuru Formu (Doğrudan
Başkanlıktan veya Başkanlığın www.dpb.gov.tr adresindeki resmi Web sitesinden temin
edilebilir. Ayrıca 0 312 418 80 95 nolu telefondan ayrıntılı bilgi alınabilir.),
b) Mezun olunan Yükseköğretim Kurumu diploma veya mezuniyet belgesinin aslı veya
kurumca onaylı örneği (Yurtdışındaki okullar ile hukuk, siyasal bilgiler, iktisat, işletme, iktisadi
ve idari bilimler fakültelerine denk sayılan yurtiçindeki fakülte veya yüksekokullardan mezun
olunmuş ise denklik belgesi ile birlikte),
c) Nüfus Cüzdanı fotokopisi,
ç) KPSS Sınav Sonuç belgesinin aslı veya bilgisayar çıktısı veya kurumca onaylı örneği,
d) Son altı ay içinde çekilmiş (4,5x6 cm.) 2 adet vesikalık fotoğraf (1 adedi forma
yapıştırılacak).
Başvuru sırasında istenen belgeler aslı ibraz edilmek kaydıyla Devlet Personel Başkanlığı
İnsan Kaynakları ve Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığınca da onaylanabilecektir.
İstenilen belgeleri bildirilen süre içinde teslim etmeyen adaylar sözlü sınava alınmazlar.
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GİRİŞ SINAVINA ÇAĞRI VE SINAVA GİRİŞ BELGESİ:
Sözlü sınava girme hakkını kazanan adaylara sözlü sınavın yeri, günü ve saati yazılı
olarak bildirilecek, ayrıca Başkanlığın www.dpb.gov.tr adresindeki resmi Web sitesinde de ilan
edilecektir.
Sözlü sınava katılmaya hak kazanan adaylar sınava giriş belgelerini sınava gireceği tarihe
kadar mesai saatleri içinde Devlet Personel Başkanlığından alacaklardır. Adaylar sözlü sınavda bu
belge ile birlikte kimlik tespitinde kullanılmak üzere nüfus cüzdanı ya da sürücü belgesi gibi
fotoğraflı, geçerli bir kimlik belgesini de yanlarında bulunduracaklardır. Sözlü sınava
katılamayacak müracaat sahiplerine herhangi bir bildirimde bulunulmayacaktır.
GİRİŞ SINAVININ ŞEKLİ, SINAV KONULARI VE DEĞERLENDİRME:
Giriş sınavı sözlü olarak yapılacaktır. Sözlü sınavda adaylar;
1 - İKTİSAT GRUBU: Mikro ve makro iktisat, iktisat politikası, Türkiye ekonomisi,
uluslararası ekonomik ilişkiler ve kuruluşlar.
2 - MALİYE GRUBU: Kamu maliyesi, bütçe ve bütçe politikası, Türk bütçe sistemi, Türk
vergi sisteminin genel esasları, maliye politikası.
3 - HUKUK GRUBU: Anayasa hukuku, idare hukukunun genel esasları ve idari yargı,
ceza hukuku (genel hükümler), medeni hukuk (başlangıç-kişiler hukuku-eşya hukuku), borçlar
hukuku (genel hükümler).
4 - KAMU YÖNETİMİ GRUBU: Yönetim bilimleri, personel yönetimi.
alanlardaki bilgileri ile,
a) Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü,
b) Liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu,
c) Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı,
ç) Genel yetenek ve genel kültürü,
d) Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı,
yönlerinden ayrı ayrı puan verilmek suretiyle değerlendirilecektir.
Adaylar, İktisat, Maliye, Hukuk ve Kamu Yönetimi alanındaki bilgileri için elli puan, (a),
(b), (c), (ç) ve (d) bentlerinde yazılı özelliklerin her biri için ise onar puan üzerinden
değerlendirilecektir. Sözlü sınavda başarılı sayılmak için, Komisyon başkan ve üyelerinin yüz tam
puan üzerinden verdikleri puanların aritmetik ortalamasının en az yetmiş olması şarttır.
Başarı sırası sözlü sınav puanı esas alınmak suretiyle belirlenecektir.
Sözlü sınav notu en yüksek olan adaydan başlanarak yapılacak sıralamaya göre azami
(15) adaydan oluşacak liste Başkanlıkta uygun yerlere asılarak ve www.dpb.gov.tr internet
adresindeki resmi Web sayfasında duyurulacaktır. Ayrıca, sınav sonucu sözlü sınava giren tüm
adaylara yazılı olarak bildirilecek ve listede yer alan adaylardan atanmaları için gerekli olan
belgeler istenecektir.
Başvuru ve işlemler sırasında gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin
sınavları geçersiz sayılarak atamaları yapılmayacak, atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilecektir.
Bu kişiler, hiçbir hak talep etmeyecek ve haklarında Türk Ceza Kanununun ilgili hükümleri
uygulanmak üzere, Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunulacaktır.
İlan olunur.
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Trakya Üniversitesi Rektörlüğünden:
Üniversitemiz birimlerine, 2547 Sayılı Kanun’un ilgili maddeleri ile Öğretim Üyeliğine
Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği uyarınca öğretim üyesi alınacaktır. Başvuru süresi ilanın
Resmi Gazete’de yayınlandığı tarihten itibaren 15 gündür. 657 Sayılı Devlet Memurları
Kanunu’nun 48. maddesindeki genel ve ilanda belirtilen diğer koşulları taşıyan Profesör ve
Doçent adaylarının Rektörlük Personel Daire Başkanlığına, Yardımcı Doçent adaylarının ise ilgili
Dekanlıklara/Müdürlüklere başvuruda bulunmaları gerekmektedir.
Profesör ve Doçent kadroları devamlı statüde olup, 2547 Sayılı Kanunda belirtilen asgari
koşullar ile Üniversitemizin Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca onaylanan Trakya Üniversitesi
Öğretim Üyesi Atama ve Yükseltme Ölçütleri Yönergesi koşullarını sağlayan adaylar
başvuracakları anabilim dalını belirten dilekçelerine ekleyecekleri iki adet fotoğraf, Doçentlik
Başarı Belgesi ile özgeçmiş, yayın listesi (profesör adayları başlıca araştırma eserini belirtecek)
ve yayınlarını kapsayan dosyalarını profesör adayları 6 nüsha, doçent adayları ise 4 nüsha halinde
vereceklerdir.
Yardımcı Doçent kadrolarına, 2547 Sayılı Kanunda belirtilen asgari koşullar ile
Üniversitemizin Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca onaylanan Trakya Üniversitesi Öğretim
Üyesi Atama ve Yükseltme Ölçütleri Yönergesi koşullarını sağlayan adaylar, başvurdukları
anabilim dalı ile yabancı dilini belirten dilekçeleri ekinde 2 adet fotoğraf, doktora belgesi, yayın
listesi ile bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 takım dosya vereceklerdir.
Yabancı ülkelerden alınan diplomaların denkliğinin onaylanmış olması gereklidir.

Birim/Bölüm/Anabilim Dalı
DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ
AĞIZ, DİŞ VE ÇENE CERRAHİSİ
AĞIZ, DİŞ VE ÇENE
RADYOLOJİSİ
DİŞ HASTALIKLARI VE
TEDAVİSİ
PERİODONTOLOJİ
PROTETİK DİŞ TEDAVİSİ
EDEBİYAT FAKÜLTESİ
KLASİK ARKEOLOJİ

Kadro Unvanı/Adet
Yardımcı
Profesör Doçent
Doçent
2
1
1
1
2
1

KLASİK ARKEOLOJİ

1

ORTAÇAĞ TARİHİ

1

YAKINÇAĞ TARİHİ

1

EĞİTİM FAKÜLTESİ
EĞİTİM YÖNETİMİ, TEFTİŞİ,
PLAN. VE EKO.

Açıklama

1

Klasik Dönem
Seramiği alanında
çalışmaları olmak.
Alanında doktora
yapmış olmak.
Alanında doktora
yapmış olmak.
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Kadro Unvanı/Adet
Yardımcı
Profesör Doçent
Doçent
1

Birim/Bölüm/Anabilim Dalı
FEN BİLGİSİ EĞİTİMİ
REHBERLİK VE PSİKOLOJİK
DANIŞMANLIK
FEN FAKÜLTESİ
BİYOKİMYA
1
FİZİKOKİMYA
1
BOTANİK
İLAHİYAT FAKÜLTESİ
TEFSİR
İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ

1

Alanında doktora
yapmış olmak.

1

Finansal Matematik
veya Ekonometri
alanında doktora
yapmış olmak.

1

Elektronik alanında
çalışmaları
bulunmak.

1

Alanında doktora
yapmış olmak.

1

Homeopati alanında
çalışmaları olmak.

1

Romatoloji uzmanı
olmak.

1
1

EKONOMETRİ

MUHASEBE VE FİNANSMAN
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ

Açıklama

1

ELEKTRİK-ELEKTRONİK
MÜHENDİSLİĞİ
SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ
BESLENME VE DİYETETİK
TIP FAKÜLTESİ
ACİL TIP

1

AİLE HEKİMLİĞİ
BİYOİSTATİSTİK VE TIBBİ
BİLİŞİM
HALK SAĞLIĞI
HİSTOLOJİ VE EMBRİYOLOJİ

1
1
1

İÇ HASTALIKLARI
KARDİYOLOJİ
UZUNKÖPRÜ UYGULAMALI BİLİMLER YO.
HALKLA İLİŞKİLER VE
REKLAMCILIK
İŞLETME BİLGİ YÖNETİMİ

1

1

1

1

İlgili alanda doktora
yapmış olmak.
Kooperatifçilik
alanında çalışmaları
olmak.
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Sayfa : 349

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

2013/26259

2. Yasaklama Kararı Veren

Milli Savunma Bakanlığı

Bakanlık/Kurum
3. İhaleyi Yapan İdarenin
Adı

MKE Silah Fabrikası Müdürlüğü

İl/İlçe

KIRIKKALE/MERKEZ
0 318 224 29 91

Kızılırmak Mah. Yahşihan Yolu 4.
Adresi

Tel-Faks
Km.

Posta Kodu

0 318 224 28 95

71300

E-Mail

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi

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

Teknik Metal Maden Kimya Ticaret -

Adı/Unvanı

Rıdvan TÜRKMEN
Strazburg Cad. No: 30/28

Adresi

Sıhhiye/ANKARA

T.C. Kimlik No.

10045097354

Vergi Kimlik/
Maltepe V.D. 10045097354

Mükellefiyet No.
Kayıtlı Olduğu

Ankara Demirciler Esnaf ve

Ticaret/Esnaf Odası

Sanatkarlar Odası

Ticaret/Esnaf Sicil
06/304914
No.
6. Yasaklama
Süresi

Ay

( )

Yıl

7. Yasaklamanın
(1)

a-4734

b-4735
( )

Dayanağı ve Kapsamı

KİK

(X)
KİSK

c-2886 DİK

( )

d-Diğer Mevzuat

( )

Tüm İhalelerden

( )

Tüm İhalelerden

(X)

Bakanlık İhalelerinden

( )

Bakanlık İhalelerinden

( )

Kurum İhalelerinden

( )

Kurum İhalelerinden

( )

10434/1-1
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Milli Savunma Bakanlığından:
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI
1. İhale Kayıt Numarası (İKN)
2. Yasaklama Kararı Veren

2011/169725
Milli Savunma Bakanlığı

Bakanlık/Kurum
3. İhaleyi Yapan İdarenin
Adı

Adresi
Posta Kodu

M.K.E. GAZİ FİŞEK FABRİKASI
MÜDÜRLÜĞÜ
A.O.Ç. Güvercinlik Yolu
Gazi/ANKARA
06562

İl/İlçe

ANKARA

Tel-Faks

0312 211 01 62 - 0312 211 00 42

E-Mail

mkefisek@mkek.gov.tr

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi

5. Ortak ve/veya Ortaklıkların

Öz Elit Taşımacılık Matbaacılık
Adı/Unvanı

Turizm Reklam Tekstil Güzellik

Mevlüt AYDIN

Hizmetleri San. ve Tic. Ltd. Şti.
Kavaklıdere Mah. Bardacık Sokak

Adresi

No:18/1

T.C. Kimlik No.

---

Vergi Kimlik/

Kayıtlı Olduğu
Ticaret/Esnaf Odası
Ticaret/Esnaf Sicil
No.

Süresi

--15263074750

Cumhuriyet V.D. 662 078 8197

Mükellefiyet No.

6. Yasaklama

Çankaya/ANKARA

Ay

Ankara Ticaret Odası

281412

( )

Yıl

(1)

7. Yasaklamanın

a-4734

b-4735
( )

Dayanağı ve Kapsamı

KİK

(X)
KİSK

c-2886 DİK

( )

d-Diğer Mevzuat

( )

Tüm İhalelerden

( )

Tüm İhalelerden

(X)

Bakanlık İhalelerinden

( )

Bakanlık İhalelerinden

( )

Kurum İhalelerinden

( )

Kurum İhalelerinden

( )

10435/1-1

24 Aralık 2013 – Sayı : 28861

RESMÎ GAZETE

Sayfa : 351

İçişleri Bakanlığı Jandarma Genel Komutanlığından:

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI
1. İhale Kayıt Numarası (İKN)
2. Yasaklama Kararı Veren

2012/123583
İçişleri Bakanlığı/Jandarma Genel Komutanlığı

Bakanlık/Kurum
3. İhaleyi Yapan İdarenin
Adı
Adresi
Posta Kodu

İl Jandarma Komutanlığı/Tunceli
Atatürk Mahallesi Bayraktepe
Mevkii Merkez/Tunceli
73100

İl/İlçe

Tunceli/Merkez

Tel-Faks

(0 428) 2132500 - (0 428) 2132776

E-Mail

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi
Boran Deniz İnşaat Taahhüt Yakacak

Adı/Unvanı

Temizlik Nakliye Gıda Limited Şirketi

Adresi

Cumhuriyet Mahallesi 66 Afet

Konutları A Blok Nu.: 2 Tunceli

Konutları A Blok Nu.: 2 Tunceli
13967943204

Vergi Kimlik/

1800429891

Mükellefiyet No.
Kayıtlı Olduğu
Ticaret/Esnaf Odası
Ticaret/Esnaf Sicil
No.

Süresi

Cengiz Gündoğdu

Cumhuriyet Mahallesi 66 Afet

T.C. Kimlik No.

6. Yasaklama

5. Ortak ve/veya Ortaklıkların

Ay

Tunceli Ticaret ve Sanayi Odası

1144

( )

Yıl

(1)

7. Yasaklamanın

a-4734

b-4735
( )

Dayanağı ve Kapsamı

KİK

(X)
KİSK

c-2886 DİK

( )

d-Diğer Mevzuat

( )

Tüm İhalelerden

( )

Tüm İhalelerden

( )

Bakanlık İhalelerinden

( )

Bakanlık İhalelerinden

( )

Kurum İhalelerinden

( )

Kurum İhalelerinden

( )

10430/1-1
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Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığından:
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI
1. İhale Kayıt Numarası (İKN)
2. Yasaklama Kararı Veren

2013/138060
Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı

Bakanlık/Kurum
3. İhaleyi Yapan İdarenin
Adı

Karayolları Genel Müdürlüğü

İl/İlçe

Çankaya/Ankara

Adresi

İnönü Bulvarı No: 14 Yücetepe

Tel-Faks

312 415 70 00 - 312 417 28 51

Posta Kodu

06100

E-Mail

info@kgm.gov.tr

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi

5. Ortak ve/veya Ortaklıkların

Yeni Çağlayan Seyahat Turizm
Adı/Unvanı

İnşaat Nakliyat Harfiyat ve Petrol

Yusuf Çekirdek

Ürünleri San. Tic. Ltd. Şti.
Kazım Karabekir Cad. 87/20 İskitlerAdresi

Altındağ/Ankara

T.C. Kimlik No.

13591159330

Vergi Kimlik/
9480426477

Mükellefiyet No.
Kayıtlı Olduğu

Ankara Ticaret Odası

Ticaret/Esnaf Odası
Ticaret/Esnaf Sicil No.

260887

6. Yasaklama
Süresi

Ay

( )

Yıl

7. Yasaklamanın
(1)

a-4734

b-4735
(X)

Dayanağı ve Kapsamı

KİK

( )
KİSK

c-2886 DİK

( )

d-Diğer Mevzuat

( )

Tüm İhalelerden

(X) Tüm İhalelerden

( )

Bakanlık İhalelerinden

( )

Bakanlık İhalelerinden

( )

Kurum İhalelerinden

( )

Kurum İhalelerinden

( )
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Sayfa : 353

Orman ve Su İşleri Bakanlığından:
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI
1. İhale Kayıt Numarası (İKN)
2. Yasaklama Kararı Veren

Orman ve Su İşleri Bakanlığı V. Bölge Müdürlüğü

Bakanlık/Kurum

Afyonkarahisar Şube Müdürlüğü

3. İhaleyi Yapan İdarenin
Orman ve Su İşleri Bakanlığı V.
Adı

Bölge Müdürlüğü Afyonkarahisar

İl/İlçe

Afyonkarahisar

Tel-Faks

0 272 214 74 42 - 0 272 214 74 41

E-Mail

afyon@ormansu.gov.tr

Şube Müdürlüğü
Milli Birlik Caddesi Cumhuriyet
Adresi

Meydanı, Hükümet Konağı Önü,
Zafer Müzesi

Posta Kodu

03100

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi
Adı/Unvanı

5. Ortak ve/veya Ortaklıkların

Abdurrahman Kafadar
Nazmi Saatçi Mah. 580. Sk. 21/1

Adresi
Afyonkarahisar
T.C. Kimlik No.

23056138558

Vergi Kimlik/
4860054396

Mükellefiyet No.
Kayıtlı Olduğu

Afyonkarahisar Ticaret ve Sanayi

Ticaret/Esnaf Odası

Odası

Ticaret/Esnaf Sicil No.

10947

6. Yasaklama
Süresi

Ay

( )

Yıl

7. Yasaklamanın
(1)

a-4734

b-4735
( )

Dayanağı ve Kapsamı

KİK

( )
KİSK

c-2886 DİK

(X) d-Diğer Mevzuat

( )

Tüm İhalelerden

( )

Tüm İhalelerden

( )

Bakanlık İhalelerinden

(X) Bakanlık İhalelerinden

( )

Kurum İhalelerinden

( )

Kurum İhalelerinden

10425/1-1
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İÇİNDEKİLER

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

Sayfa

HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU KARARLARI
— Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Genel Kurulunun 16/12/2013 Tarihli ve 980 Sayılı
Kararı
— Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Genel Kurulunun 16/12/2013 Tarihli ve 981 Sayılı
Kararı
YÖNETMELİKLER
— İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetlerinin Desteklenmesi Hakkında Yönetmelik
— İnsan Tüketimi Amacıyla Kullanılmayan Hayvansal Yan Ürünler Yönetmeliğinde
Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
— Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığında Görevli Devlet
Memurlarının Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik
Yapılmasına Dair Yönetmelik
— Kültür ve Turizm Bakanlığı Stajyer Kontrolörlük Giriş ve Kontrolör Yeterlik Sınavları
ile Atama, Yetiştirilme ve Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik
Yapılmasına Dair Yönetmelik
— Sinema Filmlerinin Desteklenmesi Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılması
Hakkında Yönetmelik
— Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketlerinin Muhasebe Uygulamaları ile
Finansal Tabloları Hakkında Yönetmelik
— Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Mimarlar Odası Ana Yönetmeliğinde
Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
TEBLİĞLER
— Klimaların Enerji Etiketlemesine Dair Tebliğ (SGM/2013-11)
— Hidrojen ile Çalışan Motorlu Araçların Tip Onayına İlişkin Yönetmeliğin ((AT) 79/2009)
Uygulama Tedbirleri ile İlgili Tebliğ (No: SGM-2013/21)
— İşkolu Tespit Kararı (No: 2013/61)
— İşkolu Tespit Kararı (No: 2013/62)
— 5957 Sayılı Sebze ve Meyveler ile Yeterli Arz ve Talep Derinliği Bulunan Diğer Malların
Ticaretinin Düzenlenmesi Hakkında Kanunun 10 uncu Maddesinde Yer Alan Parasal
Sınırların Artırılmasına İlişkin Tebliğ
— Elektronik Defter Genel Tebliği (Sıra No: 1)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Genel
Tebliğ (Sıra No: 2)
— Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketlerince Uygulanacak Tekdüzen Hesap
Planı ve İzahnamesi Hakkında Tebliğ
— Önemli Nitelikteki İşlemlere İlişkin Ortak Esaslar ve Ayrılma Hakkı Tebliği (II-23.1)
— Vekaleten Oy Kullanılması ve Çağrı Yoluyla Vekalet Toplanması Tebliği (II-30.1)
— Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ
— Bağımsız Denetimin Planlanması ve Yürütülmesinde Önemlilik (BDS 320) Hakkında
Tebliğ Türkiye Denetim Standartları Tebliği No: 12
— Bağımsız Denetçinin Değerlendirilmiş Risklere Karşı Yapacağı İşler (BDS 330)
Hakkında Tebliğ Türkiye Denetim Standartları Tebliği No: 13
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

