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       YASAMA BÖLÜMÜ

TBMM KARARI

TÜRK SİLAHLI KUVVETLERİ DENİZ UNSURLARININ; KORSANLIK/DENİZ

HAYDUTLUĞU VE SİLAHLI SOYGUN EYLEMLERİYLE MÜCADELE 

AMACIYLA YÜRÜTÜLEN ULUSLARARASI ÇABALARA DESTEK VERMEK

ÜZERE, GEREĞİ, KAPSAMI, ZAMANI VE SÜRESİ HÜKÜMETÇE 

BELİRLENECEK ŞEKİLDE ADEN KÖRFEZİ, SOMALİ KARASULARI VE 

AÇIKLARI, ARAP DENİZİ VE MÜCAVİR BÖLGELERDE GÖREVLENDİRİLMESİ

VE BUNUNLA İLGİLİ GEREKLİ DÜZENLEMELERİN HÜKÜMET TARAFINDAN

BELİRLENECEK ESASLARA GÖRE YAPILMASI İÇİN TÜRKİYE BÜYÜK 

MİLLET MECLİSİNİN 10.02.2009 TARİHLİ VE 934 SAYILI KARARI’YLA

HÜKÜMETE VERİLEN VE 02.02.2010, 07.02.2011, 25.01.2012 VE 05.02.2013

TARİHLİ 956, 984, 1008 VE 1031 SAYILI KARARLARI İLE BİRER YIL 

UZATILAN İZİN SÜRESİNİN ANAYASANIN 92’NCİ MADDESİ 

UYARINCA 10.02.2014 TARİHİNDEN İTİBAREN 

BİR YIL DAHA UZATILMASINA DAİR KARAR

Karar No. 1054                                                         Karar Tarihi: 16.01.2014 

Aden Körfezi, Somali karasuları ve açıkları, Arap Denizi ve mücavir bölgelerde vuku

bulan korsanlık/deniz haydutluğu ve silahlı soygun eylemleri hakkında 2008 yılında kabul

edilen Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararları ve Türkiye Büyük Millet Meclisinin

Başbakanlık
Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır
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10.02.2009 tarihli ve 934 sayılı Kararıyla bir yıl için verdiği izin çerçevesinde, Türk Silahlı

Kuvvetleri deniz unsurlarının söz konusu bölgelerde konuşlandırılması suretiyle, bölgede seyre-

den Türk Bayraklı ve Türkiye bağlantılı ticari gemilerin emniyetinin etkin şekilde muhafazası

ve korsanlık/deniz haydutluğu ve silahlı soygun eylemlerine karşı uluslararası toplumca

yürütülen müşterek mücadele harekâtına aktif katılımda bulunulması sağlanarak, bu alanda

Birleşmiş Milletler sistemi içinde ve bölgesel ölçekte oynadığımız rolün ve görünürlüğümüzün

pekiştirilmesi temin edilmiştir.

Türk Silahlı Kuvvetleri deniz unsurlarının bölgede görev icra etmesine izin veren 934

sayılı TBMM Kararının süresi, son olarak 05.02.2013 tarihli ve 1031 sayılı Kararla bir yıl uza-

tılmış olup 10.02.2014 tarihinde sona erecektir. Diğer yandan, anılan bölgelerde ve Hint

Okyanusu’nda meydana gelmeye devam eden korsanlık/deniz haydutluğu ve silahlı soygun

eylemleriyle uluslararası toplumca mücadele edilebilmesine cevaz veren Birleşmiş Milletler

Güvenlik Konseyinin ilgili kararlarının süresi son olarak 18.11.2013 tarihli ve 2125 sayılı

Kararla bir yıl uzatılmıştır. 

Bu kapsamda, Türk Silahlı Kuvvetleri deniz unsurlarının Aden Körfezi, Somali kara-

suları ve açıkları, Arap Denizi ve mücavir bölgelerde görevlendirilmesi için Hükümete verilen

bir yıllık izin süresinin, 10.02.2009 tarihli ve 934 sayılı TBMM Kararında belirlenen ilke ve

esaslar dâhilinde, Anayasanın 92’nci maddesi uyarınca, 10.02.2014 tarihinden itibaren bir yıl

daha uzatılmasına, Genel Kurulun 16.01.2014 tarihli 48’inci Birleşiminde karar verilmiştir. 
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       YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

MİLLETLERARASI ANDLAŞMALAR

Karar Sayısı : 2013/5369
7 Mart 2012 tarihinde Tahran’da imzalanan ekli “Türkiye Cumhuriyeti Adalet Bakanlığı

ile İran İslam Cumhuriyeti Adalet Bakanlığı Arasındaki Hukuki ve Adli Yardımlaşmaya Dair
Mutabakat Muhtırası” ile Mutabakat Muhtırasını tadil eden ilişik Notaların onaylanması; Dışiş-
leri Bakanlığının 28/8/2013 tarihli ve 709115 sayılı yazısı üzerine, 31/5/1963 tarihli ve 244
sayılı Kanunun 3 üncü ve 5 inci maddelerine göre, Bakanlar Kurulu’nca 10/9/2013 tarihinde
kararlaştırılmıştır.

                                                                                                                                       Abdullah GÜL

                                                                                                                                  CUMHURBAŞKANI

    Recep Tayyip ERDOĞAN

                  Başbakan

                   B. ARINÇ                                    C. YILMAZ                                  B. ATALAY                                  B. BOZDAĞ

           Başbakan Yardımcısı                   Başbakan Yardımcısı V.                  Başbakan Yardımcısı                     Başbakan Yardımcısı

                   B. ARINÇ                                     N. ERGÜN                             M. Z. ÇAĞLAYAN                              N. ERGÜN

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

                     F. ÇELİK                                          S. KILIÇ                                  A. DAVUTOĞLU                          M. Z. ÇAĞLAYAN

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

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

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

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

                İçişleri Bakanı                             Kalkınma Bakanı                    Kültür ve Turizm Bakanı                       Maliye Bakanı

                                          N. AVCI                                           İ. YILMAZ                                          V. EROĞLU

                                Millî Eğitim Bakanı                         Millî Savunma Bakanı                      Orman ve Su İşleri Bakanı

                                                    M. MÜEZZİNOĞLU                                           B. YILDIRIM

                                                          Sağlık Bakanı                         Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı
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Karar Sayısı : 2013/5745

7 Ocak 2013 tarihinde Librevil’de imzalanan ekli “Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile

Gabon Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Sağlık ve Tıp Bilimleri Alanlarında İşbirliğine Dair

Anlaşma” ile Anlaşmanın düzeltilmesi hakkında ilişik Notaların onaylanması; Dışişleri Bakan-

lığının 31/10/2013 tarihli ve 955515 sayılı yazısı üzerine, 31/5/1963 tarihli ve 244 sayılı Kanunun

3 üncü ve 5 inci maddelerine göre, Bakanlar Kurulu’nca 16/12/2013 tarihinde kararlaştırılmıştır.

                                                                                                                                       Abdullah GÜL

                                                                                                                                  CUMHURBAŞKANI

    Recep Tayyip ERDOĞAN

                  Başbakan

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

           Başbakan Yardımcısı                     Başbakan Yardımcısı                    Başbakan Yardımcısı                     Başbakan Yardımcısı

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

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

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

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

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

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

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

                İçişleri Bakanı                             Kalkınma Bakanı                    Kültür ve Turizm Bakanı                       Maliye Bakanı

                                          N. AVCI                                           İ. YILMAZ                                          V. EROĞLU

                                Millî Eğitim Bakanı                         Millî Savunma Bakanı                      Orman ve Su İşleri Bakanı

                                                    M. MÜEZZİNOĞLU                                           B. YILDIRIM

                                                          Sağlık Bakanı                         Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı
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BAKANLAR KURULU KARARLARI

Karar Sayısı : 2014/5765

Türkiye Halk Bankası Anonim Şirketince Türkiye Esnaf ve Sanatkârlar Kredi ve Kefalet

Kooperatifleri Birlikleri Merkez Birliğine bağlı bölge birliklerine ortak olan Esnaf ve Sanatkâr-

lar Kredi ve Kefalet Kooperatifleri kefaletiyle veya doğrudan esnaf ve sanatkârlara kredi kul-

landırılmasına dair ekli Kararın yürürlüğe konulması; Başbakan Yardımcılığının 27/12/2013

tarihli ve 20433 sayılı yazısı üzerine, 15/11/2000 tarihli ve 4603 sayılı Kanunun 3 üncü maddesi

ile 27/12/2006 tarihli ve 5570 sayılı Kanunun 1 inci maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca

2/1/2014 tarihinde kararlaştırılmıştır.

                                                                                                                                       Abdullah GÜL

                                                                                                                                  CUMHURBAŞKANI

    Recep Tayyip ERDOĞAN

                  Başbakan

                   B. ARINÇ                                  A. BABACAN                                B. ATALAY                                     E. İŞLER

           Başbakan Yardımcısı                     Başbakan Yardımcısı                    Başbakan Yardımcısı                     Başbakan Yardımcısı

                 B. BOZDAĞ                                   A. İSLAM                              M. ÇAVUŞOĞLU                                  F. IŞIK

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

                     F. ÇELİK                                       İ. GÜLLÜCE                              A. DAVUTOĞLU                             N. ZEYBEKCİ

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

                    T. YILDIZ                                      A. Ç. KILIÇ                                   M. M. EKER                                   H. YAZICI

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

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

                İçişleri Bakanı                             Kalkınma Bakanı                    Kültür ve Turizm Bakanı                       Maliye Bakanı

                                          N. AVCI                                           İ. YILMAZ                                          V. EROĞLU

                                Millî Eğitim Bakanı                         Millî Savunma Bakanı                      Orman ve Su İşleri Bakanı

                                                    M. MÜEZZİNOĞLU                                              L. ELVAN

                                                          Sağlık Bakanı                         Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı
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                 Karar Sayısı : 2014/5767

Ekli “T.C. Ziraat Bankası A.Ş. ve Tarım Kredi Kooperatiflerince Tarımsal Üretime Dair

Düşük Faizli Yatırım ve İşletme Kredisi Kullandırılmasına İlişkin Karar”ın yürürlüğe konul-

ması; Başbakan Yardımcılığının 27/12/2013 tarihli ve 20432 sayılı yazısı üzerine, 15/11/2000

tarihli ve 4603 sayılı Kanunun 3 üncü maddesi ile 27/12/2006 tarihli ve 5570 sayılı Kanunun

1 inci maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 2/1/2014 tarihinde kararlaştırılmıştır.

                                                                                                                                       Abdullah GÜL

                                                                                                                                  CUMHURBAŞKANI

    Recep Tayyip ERDOĞAN

                  Başbakan

                   B. ARINÇ                                  A. BABACAN                                B. ATALAY                                     E. İŞLER

           Başbakan Yardımcısı                     Başbakan Yardımcısı                    Başbakan Yardımcısı                     Başbakan Yardımcısı

                 B. BOZDAĞ                                   A. İSLAM                              M. ÇAVUŞOĞLU                                  F. IŞIK

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

                     F. ÇELİK                                       İ. GÜLLÜCE                              A. DAVUTOĞLU                             N. ZEYBEKCİ

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

                    T. YILDIZ                                      A. Ç. KILIÇ                                   M. M. EKER                                   H. YAZICI

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

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

                İçişleri Bakanı                             Kalkınma Bakanı                    Kültür ve Turizm Bakanı                       Maliye Bakanı

                                          N. AVCI                                           İ. YILMAZ                                          V. EROĞLU

                                Millî Eğitim Bakanı                         Millî Savunma Bakanı                      Orman ve Su İşleri Bakanı

                                                    M. MÜEZZİNOĞLU                                              L. ELVAN

                                                          Sağlık Bakanı                         Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı
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Karar Sayısı : 2014/5807
Edirne İli, Lalapaşa İlçesinde tesis edilecek Süloğlu Rüzgâr Enerjisi Santralinin yapımı

amacıyla ekli listede bulundukları yer ile ada ve parsel numaraları belirtilen taşınmazların
Hazine adına tescil edilmek üzere Maliye Bakanlığı tarafından acele kamulaştırılması; anılan
Bakanlığın 24/12/2013 tarihli ve 47455 sayılı yazısı üzerine, 2942 sayılı Kamulaştırma Ka-
nununun 27 nci maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 13/1/2014 tarihinde kararlaştırılmıştır.

                                                                                                                                       Abdullah GÜL
                                                                                                                                  CUMHURBAŞKANI
    Recep Tayyip ERDOĞAN
                  Başbakan

                   B. ARINÇ                                  A. BABACAN                                B. ATALAY                                     E. İŞLER
           Başbakan Yardımcısı                     Başbakan Yardımcısı                    Başbakan Yardımcısı                     Başbakan Yardımcısı

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

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

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

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

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

                                                    M. MÜEZZİNOĞLU                                              L. ELVAN
                                                          Sağlık Bakanı                         Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı
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Karar Sayısı : 2014/5809
20/12/1995 tarihli ve 95/7606 sayılı Kararnameye ektir.
Ekli “İthalat Rejimi Kararına Ek Karar”ın yürürlüğe konulması; Ekonomi Bakanlığının

13/1/2014 tarihli ve 2379 sayılı yazısı üzerine, 20/2/1930 tarihli ve 1567 sayılı Kanunun 1 inci,
14/5/1964 tarihli ve 474 sayılı Kanunun 2 nci, 6/5/1986 tarihli ve 3283 sayılı Kanunun 2 nci,
27/10/1999 tarihli ve 4458 sayılı Kanunun 16 ncı, 22 nci ve 55 inci maddeleri ile 2/2/1984 tarihli
ve 2976 sayılı Kanun hükümlerine göre, Bakanlar Kurulu’nca 13/1/2014 tarihinde karar-
laştırılmıştır.

                                                                                                                                       Abdullah GÜL
                                                                                                                                  CUMHURBAŞKANI
    Recep Tayyip ERDOĞAN
                  Başbakan

                   B. ARINÇ                                  A. BABACAN                                B. ATALAY                                     E. İŞLER
           Başbakan Yardımcısı                     Başbakan Yardımcısı                    Başbakan Yardımcısı                     Başbakan Yardımcısı

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

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

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

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

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

                                                    M. MÜEZZİNOĞLU                                              L. ELVAN
                                                          Sağlık Bakanı                         Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı
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Karar Sayısı : 2014/5810
Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin 1267 (1999), 1988 (2011) ve 1989 (2011)

sayılı kararlarıyla listelenen kişi, kuruluş veya organizasyonların tasarrufunda bulunan mal-
varlığının dondurulması hakkındaki 30/9/2013 tarihli ve 2013/5428 sayılı Bakanlar Kurulu
Kararının eki (1) sayılı Listede değişiklik yapılmasına ilişkin ekli Kararın yürürlüğe konulması;
Maliye Bakanlığının 3/1/2014 tarihli ve 29 sayılı yazısı üzerine, 6415 sayılı Terörizmin Fi-
nansmanının Önlenmesi Hakkında Kanunun 5 inci maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca
13/1/2014 tarihinde kararlaştırılmıştır.

                                                                                                                                       Abdullah GÜL
                                                                                                                                  CUMHURBAŞKANI
    Recep Tayyip ERDOĞAN
                  Başbakan

                   B. ARINÇ                                  A. BABACAN                                B. ATALAY                                     E. İŞLER
           Başbakan Yardımcısı                     Başbakan Yardımcısı                    Başbakan Yardımcısı                     Başbakan Yardımcısı

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

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

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

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

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

                                                    M. MÜEZZİNOĞLU                                              L. ELVAN
                                                          Sağlık Bakanı                         Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı
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Karar Sayısı : 2014/5811
Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin 1267 (1999), 1988 (2011) ve 1989 (2011)

sayılı kararlarıyla listelenen kişi, kuruluş veya organizasyonların tasarrufunda bulunan mal-
varlığının dondurulması hakkındaki 30/9/2013 tarihli ve 2013/5428 sayılı Bakanlar Kurulu
Kararının eki (1) sayılı listede değişiklik yapılmasına ilişkin ekli Kararın yürürlüğe konulması;
Maliye Bakanlığının 6/1/2014 tarihli ve 40 sayılı yazısı üzerine, 6415 sayılı Terörizmin Finans-
manının Önlenmesi Hakkında Kanunun 5 inci maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 13/1/2014
tarihinde kararlaştırılmıştır.

                                                                                                                                       Abdullah GÜL
                                                                                                                                  CUMHURBAŞKANI
    Recep Tayyip ERDOĞAN
                  Başbakan

                   B. ARINÇ                                  A. BABACAN                                B. ATALAY                                     E. İŞLER
           Başbakan Yardımcısı                     Başbakan Yardımcısı                    Başbakan Yardımcısı                     Başbakan Yardımcısı

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

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

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

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

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

                                                    M. MÜEZZİNOĞLU                                              L. ELVAN
                                                          Sağlık Bakanı                         Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı
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Karar Sayısı : 2014/5813
Ekli “6306 Sayılı Kanun Kapsamında Hak Sahiplerince Bankalardan Kullanılacak

Kredilere Sağlanacak Faiz Desteğine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar”ın
yürürlüğe konulması; Başbakan Yardımcılığının 30/12/2013 tarihli ve 20577 sayılı yazısı üzerine,
6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanunun 7 nci maddesine
göre, Bakanlar Kurulu’nca 13/1/2014 tarihinde kararlaştırılmıştır.

                                                                                                                                       Abdullah GÜL
                                                                                                                                  CUMHURBAŞKANI
    Recep Tayyip ERDOĞAN
                  Başbakan

                   B. ARINÇ                                  A. BABACAN                                B. ATALAY                                     E. İŞLER
           Başbakan Yardımcısı                     Başbakan Yardımcısı                    Başbakan Yardımcısı                     Başbakan Yardımcısı

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

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

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

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

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

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

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından:

MOTORLU ARAÇLARIN VE RÖMORKLARININ ARAÇ TANITIM

NUMARASI VE İMALATÇININ ZORUNLU LEVHALARI İLE

İLGİLİ TİP ONAYI YÖNETMELİĞİ (AB/19/2011)’NDE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 31/7/2012 tarihli ve 28370 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Motorlu

Araçların ve Römorklarının Araç Tanıtım Numarası ve İmalatçının Zorunlu Levhaları ile İlgili

Tip Onayı Yönetmeliği (AB/19/2011)’nin 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi aşa-

ğıdaki şekilde değiştirilmiştir:

“b) Avrupa Birliğinin (EU) 19/2011 sayılı Regülasyonu ile bu Regülasyonda değişiklik

yapan (EU) 249/2012 sayılı Regülasyonuna paralel olarak,”

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı yürütür.

—— • ——
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından:

MOTORLU ARAÇLARIN VE RÖMORKLARININ ARKA TESCİL PLAKASININ

TAKILDIĞI VE SABİTLENDİĞİ ALAN İLE İLGİLİ TİP ONAYI

YÖNETMELİĞİ (AB/1003/2010)’NDE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 14/8/2012 tarihli ve 28384 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Motorlu

Araçların ve Römorklarının Arka Tescil Plakasının Takıldığı ve Sabitlendiği Alan ile İlgili Tip

Onayı Yönetmeliği (AB/1003/2010)’nin Ek-2’sinin 1.2.1.4.1 numaralı maddesi aşağıdaki şe-

kilde değiştirilmiştir:

“1.2.1.4.1. Plakanın alt kenarının yer zemininden yüksekliği 0,30 m’den daha az olma-

malıdır.”

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi Sayısı

31/7/2012 28370

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi Sayısı

14/8/2012 28384
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Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumundan:
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Gümrük ve Ticaret Bakanlığından:
GÜMRÜK GENEL TEBLİĞİ

(TAHSİLAT İŞLEMLERİ)
(SERİ NO: 2)

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç ve kapsam
MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı; hiç alınmadığı veya noksan alındığı belirlenen

gümrük vergilerinin tahakkuku ile para cezalarına ilişkin kararların düzenlenmesi, bunların
tebliği, tahsili, tecili, taksitlendirilmesi ile geri verilmesi veya kaldırılması ve alacağın terkinine
ilişkin usul ve esasları belirlemektir.

Dayanak
MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ, 27/10/1999 tarihli ve 4458 sayılı Gümrük Kanunu,

21/7/1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun, 29/9/2009
tarihli ve 2009/15481 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan 4458 sayılı Gümrük
Kanununun Bazı Maddelerinin Uygulanması Hakkında Karar ile 7/10/2009 tarihli ve mükerrer
sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gümrük Yönetmeliğine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar
MADDE 3 – (1) Bu Tebliğde geçen;
a) Alacak: 6183 sayılı Kanun hükümlerine göre gümrük idarelerince takip ve tahsili

gereken gümrük vergileri ile bunlara bağlı fer’i amme alacakları ve para cezalarını,
b) Asıl yükümlü: Doğrudan temsilde adına ve hesabına beyanda bulunulan, dolaylı tem-

silde ise hesabına beyanda bulunulan kişiyi,
c) Bakanlık: Gümrük ve Ticaret Bakanlığını,
ç) Genel Müdürlük: Risk Yönetimi ve Kontrol Genel Müdürlüğünü,
d) Gelir eksiği: Yapılan kontrol ve denetlemeler sonucunda hiç alınmadığı veya noksan

alındığı belirlenen gümrük vergileri ile bunların fer’ilerini,
e) Geri verme: Ödenmiş olan gümrük vergilerinin ve para cezalarının tamamen veya

kısmen yükümlüsüne geri ödenmesini,
f) Gümrük vergileri: İlgili mevzuat uyarınca gümrük idarelerince tahakkuk ve tahsil

edilen ithalat vergilerinin ya da ihracat vergilerinin tümünü,
g) Gümrük vergileri alacağına bağlı para cezaları: Tutarının belirlenmesinde bir vergi

alacağının dayanak olarak alındığı para cezalarını,
ğ) Kaldırma: Henüz ödenmemiş olan gümrük vergilerinin ve para cezalarının tamamen

veya kısmen alınmamasına karar verilmesini,
h) Tahsil dairesi: Gümrük idarelerini,
ı) Para cezaları: Gümrük idarelerince verilip, takip ve tahsil edilen idari para cezalarını,
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Gümrük Vergilerinin Tahakkuku ile Para Cezalarına İlişkin Kararların

Düzenlenmesi, Bunların Tebliği ve Tahsili

Tahakkukun yapılması
MADDE 4 – (1) Yapılan kontrol ve denetlemeler neticesinde hiç alınmadığı veya nok-

san alındığı anlaşılan gümrük vergileri için ek tahakkuk işlemleri, zamanaşımı süreleri göz
önüne alınarak yapılır.
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(2) Ek tahakkuka esas alacak aslının, 6183 sayılı Kanunun 106 ncı maddesinde belirtilen
tutarın altında kalması halinde ek tahakkuk yapılmaz ve vergi aslına bağlı olarak ceza kararı
da düzenlenmez.

(3) Şartlı muafiyet rejimlerine girişte veya nihai kullanım izni kapsamında, tahakkuku
yapılan ve teminata bağlanan gümrük vergilerine ilişkin olarak, ilgili rejim hükümlerinin ihlali
halinde, alacak aslına ilişkin ayrıca tahakkuk yapılmaz.

Tahakkukun tebliği
MADDE 5 – (1) Ek tahakkuku yapılan gümrük vergileri, zamanaşımı hükümleri dik-

kate alınarak 11/2/1959 tarihli ve 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre ek-1’de yer
alan kararla asıl yükümlüye tebliğ edilir.

(2) Aynı gümrük vergilerinin ödenmesinden birden çok yükümlünün müştereken ve
müteselsilen sorumlu olduğunun tespiti halinde, ek tahakkuk bu kişilerin her birine ayrı ayrı
tebliğ edilir. Gelir eksikliğinin oluşmasında, 6 ncı maddede yer alan hükümler doğrultusunda
dolaylı temsilcinin sorumluluğunun tespiti halinde tebligatlar ilgililere aynı anda gönderilir.

(3) İkinci fıkra hükmü kapsamında dolaylı temsilcinin sorumluluğunun tespit edildiği
durumlarda, gümrük müşavirinin bir tüzel kişilik bünyesinde faaliyet göstermesi halinde, gelir
eksiği ilgili tüzel kişiliğe de tebliğ edilir.

(4) Gelir eksiğinin yükümlülerden biri tarafından ödenmesi halinde, diğer yükümlüler
açısından da yükümlülük sona erer.

(5) Gümrük Kanununun 244 üncü maddesi uyarınca uzlaşmanın vaki olması durumun-
da uzlaşma tutanağının yükümlü tarafından imzalanması tebliğ hükmünde olup ayrıca bir teb-
ligat yapılmaz.

Dolaylı temsilde sorumluluk
MADDE 6 – (1) Gümrük Kanununun 181 inci maddesinin ikinci fıkrası hükmü doğ-

rultusunda dolaylı temsilcinin, beyanda kullanılan verilerin yanlış olduğunu bildiği veya mes-
leği icabı ve mutat olarak bilmesi gerektiği durumların tespitinde;

a) Gümrük beyannamelerinin beyanın hazırlanmasına esas alınan belge ve bilgilere uy-
gun olmaması,

b) Gümrük beyannamesi eki belgeler arasında çelişki bulunması halinde gümrük mü-
şavirinin elindeki imkânlarla bu hususu araştırmamış olması,

c) Gümrük beyannamesine eklenen belgelerin sahte, yanlış veya hatalı olduğunun ayrıca
bir araştırmaya gerek duyulmaksızın anlaşılabilecek olması,

ç) Gümrük beyannamesine eklenen belgelerin ulusal ve uluslararası mevzuatın ön gör-
düğü formlara veya şartlara uygun olmaması,

d) Beyanname kapsamı eşyanın cins, nevi ve niteliğinin herhangi bir tahlil veya detaylı
bir incelemeye gerek kalmaksızın yapılacak fiziki incelemeyle veya beyanname eki belgelerde
yer alan bilgilerden anlaşılabilmesine karşın, tarife yönüyle yapılan beyanın gümrük vergilerini
ödememe veya noksan ödeme veya vergi dışı önlemlere tabi olmama sonucunu doğuracak ni-
telikte olması,

e) Vergi kaybına neden olan işleme ilişkin olarak, sorumlulukları Gümrük Kanununun
181 inci maddesinin ikinci fıkrası çerçevesinde ortaya konulmak şartıyla haklarında; Gümrük
Kanunu, 21/3/2007 tarihli ve 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu ve ceza koyan ilgili
diğer kanunlar kapsamında takibatta bulunulması talebiyle fezleke, rapor veya iddianame dü-
zenlenmiş olması,

hallerinin varlığı araştırılır. Bu hallerden herhangi biri mevcut ise dolaylı temsile yetkili
kişiler müştereken ve müteselsilen sorumludur.
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(2) Dolaylı temsile yetkili kişilerin sorumluluğunun tespit edildiği durumlarda, ek ta-
hakkuka ilişkin olarak alınan kararlarda yapılan tespitler ispatlayıcı belgelerle birlikte gerekçeli
olarak belirtilir.

(3) Dolaylı temsile yetkili kişilerin sorumluluğunun tespit edildiği durumlarda;
a) Asıl yükümlünün onaylanmış kişi statü belgesi veya yetkilendirilmiş yükümlü serti-

fikasına sahip olması,
b) Asıl yükümlü adına gümrük idaresi nezdinde, alacağa yetecek miktarda teminatın

bulunması,
c) Eşyanın tesliminden önce ek tahakkukun asıl yükümlüye tebliğ edilmiş olması,
hallerinde dolaylı temsile yetkili kişilere ayrıca tebligat yapılmaz.
(4) Bu maddenin uygulanmasında, Posta ve Hızlı Kargo Taşımacılığı yolu ile gelen eş-

yanın gümrük işlemlerine yönelik olarak yetkilendirilen dolaylı temsilciler için, 10/3/2013 ta-
rihli ve 28583 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gümrük Genel Tebliği (Posta ve Hızlı Kargo
Taşımacılığı) (Seri No: 4)’nin 10 uncu maddesi hükümleri saklıdır.

Para cezası kararlarının düzenlenmesi ve tebliği
MADDE 7 – (1) Para cezaları gümrük idare amirleri veya yardımcıları tarafından karara

bağlanır. Söz konusu ceza kararı, ek-2’de yer alan örnek esas alınarak hazırlanır.
(2) Ceza kararları, 7201 sayılı Kanun hükümlerine göre ilgilisine tebliğ edilir ve tebligat

metninde Gümrük Kanununun 242 nci maddesi uyarınca bu karara karşı başvurulabilecek ka-
nun yolu, mercii ve süresi açık bir şekilde belirtilir.

(3) Para cezasına konu fiilin bir tüzel kişilik bünyesinde faaliyet gösteren dolaylı tem-
silci tarafından işlenmesi durumunda, para cezası ilgili tüzel kişiliğe de tebliğ edilir.

İştirak
MADDE 8 – (1) 30/3/2005 tarihli ve 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 14 üncü mad-

desinin birinci fıkrası kapsamında iştirak hükümlerinin uygulanabilmesi için, para cezasına
konu kabahat fiilinin kasıtla yani bilerek ve istenilerek işlenmiş olması gerekir.

(2) İştirak halinin varlığı tespit edildiğinde, para cezaları ilgililere ayrı ayrı uygulanır
ve tebliğ edilir.

(3) Dolaylı temsilcilerin vergi aslına bağlı para cezalarına konu kabahat fiillerine iştirak
edip etmediklerine yönelik yapılacak değerlendirmede, bu Tebliğin 6 ncı maddesinin birinci
fıkrasında sayılan hallere kasten sebep olunup olunmadığı göz önünde bulundurulur.

(4) Vergi aslına bağlı olmayan para cezalarında kabahatin işlenişinde iştirak hallerinin
varlığı genel hükümlere göre belirlenir.

Tahakkuk zamanaşımı
MADDE 9 – (1) Gümrük yükümlülüğünün doğduğu tarihten itibaren üç yıl içinde ta-

hakkuk ettirilmeyen gümrük vergileri, bu süre dolduktan sonra ilgilisinden istenmez. Tahakkuk
zamanaşımı süreleri gümrük idarelerince re’sen dikkate alınır.

(2) Gümrük vergilerinin, ceza gerektiren ve zamanaşımı daha uzun olan bir fiile ilişkin
olması ve 5607 sayılı Kanun ve diğer ceza kanunları uyarınca mahkemeye intikal ettirilmiş ve
bu fiil nedeniyle ceza davası açılmış olması kaydıyla gelir eksiği, ceza davasının sonuçlanması
beklenilmeksizin, ilgili kanunlarda belirlenmiş olan zamanaşımı süreleri içerisinde takip ve
tahsil edilir.

(3) Gümrük yükümlülüğünün doğduğu olayla ilgili olarak dava açılması zamanaşımını
durdurur.

(4) Tebliğ edilen gümrük vergilerine karşı, ilk derece mahkemesinde dava açılması tah-
silât takibini durdurur. İlk derece mahkemesince yükümlü aleyhine verilen karara karşı itiraz
veya temyize gidilmesi, yürütmeyi durdurma kararı verilmediği sürece, tahsilâtı durdurmaz.

Sayfa : 116                             RESMÎ GAZETE                                 21 Ocak 2014 – Sayı : 28889

Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 114



Para cezalarında zamanaşımı
MADDE 10 – (1) Gümrük vergileri alacağına bağlı para cezalarının zamanaşımı, bu

para cezalarına ilişkin gümrük vergilerinin zamanaşımına tabidir.
(2) Gümrük vergileri alacağına bağlı olmayan maktu ve nispi idari para cezalarında za-

manaşımı süreleri 5326 sayılı Kanunun 20 nci maddesi hükümleri uyarınca belirlenir.
Ek tahakkuk veya ceza kararlarının birleştirilmesi
MADDE 11 – (1) Konusu ve yükümlüsünün aynı olması, aralarında maddi veya hukuki

yönden bağlılık bulunması şartıyla; birden fazla işleme veya beyannameye ilişkin gümrük ver-
gileri ve para cezalarına tek tahakkuk ve tek ceza kararı düzenlenebilir. Kararların ilgili olduğu
işlem veya beyanname bilgileri, ek yapılmaksızın kararın içinde belirtilir.

İtiraz
MADDE 12 – (1) Tebliğ edilen gelir eksiği ve para cezalarına karşı kendisine tebligat

yapılan yükümlü tarafından, tebliğ tarihinden itibaren on beş gün içinde bir üst makama, üst
makam yoksa aynı makama verecekleri bir dilekçe ile itiraz edilebilir.

(2) Aynı gümrük vergilerinin ödenmesinden asıl yükümlü ile birlikte dolaylı temsilcinin
müştereken ve müteselsilen sorumlu olması durumunda, taraflardan birinin uzlaşma başvuru-
sunda bulunması, diğerinin ise Kanunun 242 nci maddesine göre itiraz etmesi halinde itiraz,
uzlaşma talebi sonuçlandıktan sonra değerlendirmeye alınır.

(3) Alacağa ilişkin olarak idare tarafından düzenlenerek ilgililere tebliğ edilen kararlara
karşı ilgililerden birinin idari yargıya başvurması durumunda, aynı alacağa dair diğeri hakkında
yapılacak işlemler, tahsil zamanaşımı süreleri dikkate alınarak, idari dava süreci sonuçlarına
göre değerlendirilir. Vergi aslına bağlı olmayan para cezalarına konu kabahat fiilinin iştirak
dahilinde işlenmesi durumunda bu hüküm uygulanmaz.

(4) Yapılan itiraz başvurularının, otuz gün içerisinde sonuçlandırılması gerekmekle bir-
likte eğer bu süre zarfında karar alınamayacak ise sürenin dolmasından önce, süre aşımını ge-
rekli kılan gerekçeler ve ek süre yükümlüye bildirilir.

Gümrük vergileri ile para cezalarının kesinleşmesi
MADDE 13 – (1) Gümrük vergileri ve para cezalarına ilişkin olarak tebliğ edilen ka-

rarlar;
a) İtiraz edilmemesi halinde, tebliğ edildiği tarihten itibaren Gümrük Kanununun 242 nci

maddesinde belirtilen 15 günlük idari itiraz süresinin bitiminde,
b) Gümrük Kanununun 242 nci maddesi uyarınca idari itirazda bulunulması halinde,

itirazın reddine ilişkin kararın tebliğ edildiği tarihten itibaren bu karara karşı idari yargıya baş-
vurma için 6/1/1982 tarihli ve 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununda belirtilen sürenin
bitiminde,

c) İdari itirazın reddedilmesi üzerine idari yargıya başvurulması halinde, nihai yargı
kararının tebliğ edildiği tarihten itibaren, söz konusu yargı kararına bir üst mahkeme nezdinde
itiraz veya temyiz yoluna gidilmesi için gerekli olan otuz günlük süre içerisinde üst mahkemeye
başvurulmaması halinde, söz konusu sürenin bitiminde,

ç) İdari yargı kararına karşı bir üst mahkeme nezdinde başvuru yapılmışsa başvuru üze-
rine verilen kararın tebliğ edildiği tarihten itibaren kararın düzeltilmesi talebinde bulunulması
için gerekli olan on beş günlük süre içerisinde kararın düzeltilmesi talebinde bulunulmaması
halinde, söz konusu sürenin bitiminde,

d) Süresi içinde idari yargı kararının düzeltilmesi talebinde bulunulması halinde, idare
lehine verilen kararın tebliğ edildiği tarihte,

kesinleşir.
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(2) Gümrük Kanununun 244 üncü maddesi uyarınca başvuruda bulunulması ve uzla-
şılması durumunda, gümrük vergileri ile para cezaları uzlaşılan tutarlar üzerinden kesinleşir.

Gümrük vergileri ile para cezalarının takibi ve tahsili
MADDE 14 – (1) Kesinleşen ve 6183 sayılı Kanunun 55 ve müteakip maddeleri gere-

ğince takibi gereken alacaklara ilişkin tebligatlar, mezkur Kanunun 8 inci maddesi uyarınca
4/1/1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanununun tebligat hükümlerine göre yapılır.

(2) Düzenlenen gümrük vergileri ve para cezalarına ilişkin kararlar, tarih sırasına göre
numara verilerek ilgili programlara kaydedilir.

(3) 4 üncü maddenin üçüncü fıkrasının uygulanmasında gümrük idaresince yükümlü-
süne, söz konusu alacağın, 6183 sayılı Kanunun 37 nci maddesinde belirtilen bir aylık ödeme
süresi içinde ödenmesi gerektiği hususu bildirilir.

(4) Zamanaşımına uğramış gümrük vergilerini ve para cezalarını yükümlünün ödemek
istemesi durumunda rızaen yapılacak ödemeler kabul olunur.

(5) 5326 sayılı Kanunun 17 nci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca idarî para cezala-
rının, ilk taksitinin peşin ödenmesi koşuluyla, bir yıl içinde ve dört eşit taksit halinde ödenme-
sine ceza kararını veren gümrük idaresince, bu konuda ödeme süresi içerisinde yapılacak yazılı
başvuru üzerine karar verilebilir.

Gecikme zammı ve gecikme zammı oranında faiz uygulanması
MADDE 15 – (1) Hiç alınmayan veya eksik alınan gümrük vergilerine, gümrük yü-

kümlülüğünün başladığı tarihten, vergilerin kesinleştiği tarihe kadar olan süre için 6183 sayılı
Kanunun 51 inci maddesine göre tespit edilen gecikme zammı oranında faiz uygulanır. Söz
konusu faiz, Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenen aylık gecikme zammı oranı on iki ile çar-
pılmak suretiyle yıllık orana dönüştürülerek ve formül-1 kullanılarak hesaplanır.

(2) Hiç alınmayan veya eksik alınan gümrük vergilerine ilişkin olarak ilgili gümrük
idaresince yapılan tebligata rağmen ödeme süresi içinde ödenmeyen vergiler için, vadenin bitim
tarihinden itibaren ödeme tarihine kadar geçen süre için gecikme zammı her ay için ayrı ayrı
uygulanır. Bu hesaplamada ödeme tarihi süreye dahil edilir, vade tarihi ise süreye dahil edil-
mez.

(3) Gecikme zammı, aylık olarak formül-2 kullanılarak hesaplanır. Aylık esasa göre ge-
cikme zammının hesaplanacağı bir aylık süre içinde oran değişikliği yapılırsa söz konusu bir
aylık sürenin tamamına eski oran tatbik edilir.

(4) Ay kesirleri için gecikme zammı, 25/12/2003 tarihli ve 5035 sayılı Bazı Kanunlarda
Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun yürürlüğe girdiği 2/1/2004 tarihinden itibaren günlük
esasa göre formül-3 kullanılarak hesaplanır. (Ek-10’da örnek verilmiştir).
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(5) 6183 sayılı Kanunun 51 inci maddesinin üçüncü fıkrası doğrultusunda, gümrük ida-
relerince verilen idari para cezalarına gecikme zammı oranında faiz ve gecikme zammı uygu-
lanmaz.

(6) Gümrük Kanununun 244 üncü maddesinin beşinci fıkrası gereğince, uzlaşılan ver-
gilerin alınması gerektiği tarihten itibaren uzlaşma tutanağının imzalandığı tarihe kadar geçen
süre için 6183 sayılı Kanunun 51 inci maddesine göre tespit edilen gecikme zammı oranında
faiz uygulanır.

Mahal tanımı
MADDE 16 – (1) 6183 sayılı Kanunun 5 inci maddesi uyarınca takibat, alacaklı amme

idaresinin mahalli tahsil dairesince yapılır. Borçlu veya malları başka mahallerde bulunduğu
takdirde tahsil dairesi, borçlunun veya mallarının bulunduğu mahalde yapılacak takipleri o ma-
haldeki aynı neviden amme idaresinin tahsil dairelerine niyabeten yaptırır.

(2) Büyükşehir belediyesi sınırları içinde bulunan gümrük idareleri için mahal, büyük-
şehir belediyesi sınırı, illerde bulunan gümrük idareleri için mahal, merkez ilçe sınırları, ilçe-
lerde bulunan gümrük müdürlükleri içinse mahal, ilçe sınırlarıdır.

(3) Büyükşehir ve ilçe belediye sınırları içinde birden fazla gümrük müdürlüğü olması
durumunda bu müdürlüklerin yetki mahalleri, gümrük ve ticaret bölge müdürlükleri tarafından
belirlenir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Tecil ve Taksitlendirme

Gümrük Kanununa göre ödemenin ertelenmesi
MADDE 17 – (1) Gümrük Kanununun 198 inci maddesinin birinci fıkrası uyarınca,

yükümlünün, gümrük vergilerinin tebliğinden itibaren tanınan on beş günlük ödeme süresi
içinde talep etmesi halinde ödeme, teminat alınmak şartıyla başvuru tarihinden itibaren otuz
güne kadar ertelenebilir.

(2) Ödemesi ertelenen gümrük vergileri ile birlikte, 6183 sayılı Kanunun 48 inci mad-
desine göre tecil faizi alınır. Söz konusu tecil faizinin hesaplanmasında 24 üncü maddede yer
alan formül-4 kullanılır.

6183 sayılı Kanun çerçevesinde ödemenin ertelenmesi
MADDE 18 – (1) 6183 sayılı Kanun çerçevesinde, zamanında alınmadığı veya noksan

alındığı için sonradan yükümlüden istenen gümrük vergileri ile bu vergilerden kaynaklanan
para cezaları için yapılan başvurunun ilgili gümrük idaresi tarafından uygun bulunması halinde
tecil ve taksitlendirme işlemi yapılır.

(2) Söz konusu başvurunun reddi durumunda ise 6183 sayılı Kanunun 48 inci madde-
sinin üçüncü fıkrası uyarınca mezkûr alacağın, ret kararının tebliğinden itibaren azami otuz
gün içinde tecil faizi uygulanmak suretiyle ödenmesi mümkündür.

Tecil ve taksitlendirme yetkisi
MADDE 19 – (1) İdari para cezalarının taksitlendirilmesine ilişkin 5326 sayılı Kanunun

17 nci maddesinin üçüncü fıkrası hükmü saklı kalmak üzere, 6183 sayılı Kanunun 48 inci mad-
desi uyarınca yapılan, gümrük vergilerinin ve para cezalarının tecil ve taksitlendirme taleple-
rinde;

a) 250.000 liraya kadar olan tutarlar için gümrük müdürlükleri,
b) 250.000 liradan - 1.000.000 liraya kadar olan tutarlar için gümrük ve ticaret bölge

müdürlükleri,
c) 1.000.000 lira ve üzerindeki tutarlar için Gümrük ve Ticaret Bakanlığı,
yetkilidir.
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Tecil ve taksitlendirme başvuru süresi, şekli ve yeri
MADDE 20 – (1) Alacağın tecil edilmesi ve taksitlendirilmesine yönelik başvuru, ala-

cağın ilgilisine tebliğinden itibaren, haczedilen malların paraya çevrilmesi aşamasına kadar
yapılabilir.

(2) Alacağın tecil edilmesi ve taksitlendirilmesi talebinde bulunacak yükümlülerin baş-
vurularını, ek-3’te yer alan Tecil ve Taksitlendirme Talep Formu, Taksitlendirilmesi İstenilen
Borç Bilgileri ve Mali Durum Bildirim Formunu doldurarak, ilgili gümrük beyannamesi ve
ekleri ile birlikte ilgili gümrük müdürlüklerine yapmaları gerekir.

(3) İlgili gümrük müdürlükleri tarafından söz konusu talebin ilk incelemesi yapılır,
varsa eksik bilgi ve belgelerin on beş gün içinde tamamlanması istenilir.

(4) Tecil ve taksitlendirmeye ilişkin yazılı talebin ilgili gümrük idaresinin kaydına gir-
diği tarih, bu konuda yapılacak süre ve tecil faizi hesaplamalarına esas alınır.

Çok zor durum halinin tespiti
MADDE 21 – (1) Çok zor durum halinin tespitinde yetkilendirilmiş gümrük müşavir-

lerince hazırlanan Çok Zor Durum Halinin Tespitine İlişkin Rapor dikkate alınır.
(2) Çok Zor Durum Halinin Tespitine İlişkin Rapor, yetkilendirilmiş gümrük müşaviri

tarafından tespit işlemleri için gerekli inceleme ve araştırmanın tamamlanmasını müteakiben,
5/5/2011 tarihli ve 27925 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gümrük Genel Tebliği (Yetki-
lendirilmiş Gümrük Müşavirliği) (Seri No:2)’nin uygulanmasına ilişkin yetkilendirilmiş güm-
rük müşavirliği rehberinin ilgili bölümlerinde belirtilen usul ve esaslara uygun şekilde düzen-
lenir.

(3) İhbar, şikâyet veya bariz bir şüphe olması durumunda Genel Müdürlükçe Tecil ve
Taksitlendirme Talep Formu veya Çok Zor Durum Halinin Tespitine İlişkin Raporda yer alan
bilgilerin doğru olup olmadığı yönünde gerekli inceleme yapılır. Yapılacak olan inceleme so-
nucunda oranların hesaplanmasına esas olan bilgilerin doğru olmadığının anlaşılması halinde
tecil ve taksitlendirme işlemi iptal edilir. Yanıltıcı rapor düzenlediğinin tespit edilmesi halinde,
ilgili yetkilendirilmiş gümrük müşaviri hakkında Gümrük Kanununun geçici 6 ncı maddesi
hükümleri uygulanır.

(4) Borçlunun çok zor durum halinin tespitinde; “[Kasa+Banka+Kısa Vadeli Alacak-
lar]/Kısa Vadeli Borçlar” formülü sonucu bulunacak oranın “1” ve altında olması borçlu açı-
sından “çok zor durum hali” olarak kabul edilir.

(5) Kamu kurum ve kuruluşlarının çok zor durum hali tespitleri Genel Müdürlükçe ya-
pılır.

Teminat
MADDE 22 – (1) Tecil ve taksitlendirme işlemlerinde gümrük idarelerince kabul edi-

lecek teminatlar şunlardır:
a) Para,
b) Bankalar ve özel finans kurumları tarafından verilen süresiz teminat mektupları,
c) Hazine bonosu,
ç) Devlet tahvili,
d) Gümrük idarelerince haczedilmiş taşınır ve taşınmaz mallar.
(2) Gümrük idaresince haczedilmek suretiyle teminat olarak alınması mümkün olan ta-

şınır ve taşınmazların teminat olarak gösterilmesi halinde, bu nitelikteki malların durumu, ola-
yına münhasır olarak farklılık gösterebileceğinden, değer tespitine ilişkin raporlar da dikkate
alınarak öncelikle satış kabiliyeti yüksek olan, muhafazası kolay, zaman içinde değer yitirme-
yen ve alacağın tahsilini kolay kılan nitelikteki taşınır ve taşınmazların teminat olarak alınma-
sına dikkat edilir.

Sayfa : 120                             RESMÎ GAZETE                                 21 Ocak 2014 – Sayı : 28889

Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 118



(3) Tecil ve taksitlendirme işlemlerinde teminat olarak kara taşıtları, deniz taşıtları veya
gayrimenkuller gösterilmiş ise değer tespitlerinde;

a) Sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde yetkilendirilmiş değerleme uzmanları veya
değerleme şirketleri tarafından düzenlenen raporlar,

b) Ticaret, sanayi ve deniz ticaret odaları ile Türk mühendis ve mimar odaları veya bun-
ların bağlı olduğu birlik yönetimlerince bilirkişilik, eksperlik ve hakemlik yapma yetkisi veri-
lenler tarafından düzenlenen raporlar,

c) Kara taşıtlarında kasko değerini gösteren belgeler ile sigortalı diğer taşıtlarda sigor-
taya esas değeri gösteren ve sigorta şirketleri tarafından hazırlanmış poliçe ve raporlar,

ç) Bankalar tarafından yaptırılan değer tespitine ilişkin raporlar,
d) Hukuk mahkemelerince tayin edilmiş bilirkişilerce düzenlenen raporlar,
esas alınır.
(4) Hukuk mahkemelerince tayin edilmiş bilirkişiler hariç olmak üzere değer tespitine

ilişkin düzenlenen raporlarda, raporu düzenleyen bilirkişilere ait yetki veya ruhsat belgelerinin
eklenmesi zorunludur.

(5) Gösterilen teminat, kara taşıtları ile menkul hükmünde olan deniz taşıtları hariç ta-
şınır ise öncelikle değer tespiti yapılır. Taşınırın niteliğine göre gerek görülmesi halinde bilir-
kişilere değer tespit ettirilir ya da ilgili meslek odalarından görüş alınır veya emsal mallar için
piyasa araştırmasına gidilerek değer tespiti yapılır veya yaptırılır.

(6) Değer tespitine ilişkin bilirkişi raporlarında önerilen hususlarda tereddüde veya şüp-
heye düşülmesi halinde, başka bir bilirkişi raporu düzenlenmesi istenmek suretiyle işlem ya-
pılır.

(7) 6183 sayılı Kanunun 11 inci maddesine göre borçlu, maddi teminat gösteremediği
takdirde, muteber bir şahsı müteselsil kefil ve müşterek müteselsil borçlu olarak gösterebilir.
Şahsi kefaleti ve gösterilen kefili veya kefilleri kabul edip etmemek hususu ile kefilin mali du-
rumu ve borç ödemedeki iyi niyeti konusundaki takdir hakkı gümrük idaresine aittir. Gerekti-
ğinde gümrük idaresi kefilden, borcu karşılayacak miktarda mal varlığı olup olmadığını bel-
gelendirmesini isteyebilir ve kefil tarafından gösterilen mallar ile ilgili olarak değer tespitleri
yaptırabilir. Şahsi kefaletin, 30/6/2007 tarihli ve 26568 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan
Tahsilât Genel Tebliği Seri:A Sıra No:1’in ek-5’inde yer alan noter onaylı Tecil Kefalet Senedi
ile tesis edilmesi gerekir.

(8) Yükümlünün gümrük idaresine verdiği teminat, ödemedeki düzenliliği ve borcunun
azalmasına bağlı olarak yeni bir teminat ile değiştirilebilir.

Tecil ve taksitlendirmeye ilişkin gümrük idarelerince yapılacak işlemler
MADDE 23 – (1) Tecil ve taksitlendirme başvurusunu alan gümrük idaresi ilk incele-

meleri yaparak yetkisini aşan tutarlar için ilgili dosyayı kendi görüşüne de yer vererek yetki li-
mitine göre bağlı bulunduğu gümrük ve ticaret bölge müdürlüğüne veya bölge müdürlüğü ka-
nalıyla Bakanlığa gönderir.

(2) Gümrük müdürlüklerince tecil talebinde bulunanlara, ek-4’te gösterilen şekilde bir
yazı gönderilir ve teklif ettikleri taksit veya miktarları zamanında ödeyip ödemedikleri izlenir.
Tecil talebi hakkında karar verilirken, yükümlünün taksitleri zamanında ödeyip ödemediği hu-
susu değerlendirme sırasında göz önünde bulundurulur.

(3) Gümrük müdürlükleri tarafından, tecil ve taksitlendirme kapsamına alınacak borç
tutarı, gümrük yükümlülüğünün doğmasından, tecil ve taksitlendirme talep tarihine kadar (bu
tarih hariç) geçen süre için 15 inci maddede belirtilen formüller kullanılarak belirlenir ve tecil
faizinin hesaplanmasından önce bu tutara, varsa para cezaları da eklenir.

(4) Azami tecil ve taksitlendirme süresi otuz altı aydır. İdarece yapılacak değerlendirme
neticesinde borcun daha az bir sürede ödenebileceğine kanaat getirilmesi halinde, daha az süreli
tecil ve taksitlendirme yapılabilir.
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(5) Borcunun tecilini talep eden, ancak talepleri uygun görülmeyerek reddedilen yü-
kümlülere bu durum bir yazı ile bildirilir.

(6) Tecil ve taksitlendirme talebinin uygun bulunması halinde ek-5’te yer alan örneğe
uygun Tecil ve Taksitlendirme Kararı düzenlenir. Yetki limitleri dâhilinde gümrük ve ticaret
bölge müdürlüğü veya Bakanlık tarafından düzenlenen Tecil ve Taksitlendirme Kararı, başvu-
runun yapıldığı gümrük müdürlüğüne gönderilir.

(7) İlgili gümrük müdürlüğü tarafından Tecil ve Taksitlendirme Kararı, ek-6’daki örneğe
uygun bir yazı ile borçluya tebliğ edilir. Söz konusu yazıya, ek-7’de yer alan Ödeme Planı da
eklenir. Alınan kararlar gümrük idareleri tarafından derhal uygulanır.

(8) İdarece belirlenen şartların yükümlü tarafından kabul edilmesi esastır. Yükümlü
tecil ve taksitlendirme şartlarını kabul ettiğini yazılı olarak Bakanlığın ilgili birimine bildire-
bileceği gibi, tecil ve taksitlendirmenin kabul edilmesine ilişkin kararın müdürlükte kalan nüs-
hasını imzalamak suretiyle de beyan edebilir.

Tecil faizi hesaplanması
MADDE 24 – (1) Tecil faizi hesaplamalarında esas alınacak tutar, gümrük vergileri,

gecikme zammı oranında faiz ve/veya gecikme zammı ile para cezalarının toplamıdır.
(2) Gecikme zammı hesabında dikkate alınacak süre, vade gününü takip eden tarih ile

tecil ve taksitlendirme talebinin yapıldığı tarih (talep tarihi hariç) arasında kalan süredir.
(3) Tecil ve taksitlendirme talebi, borcun vadesinden önce veya vadesinde yapılmış ise

vade gününü takip eden tarihten ödeme tarihine; vade tarihinden sonra yapılmış ise tecil talep
tarihinden (bu tarih dâhil), ödeme tarihine kadar (bu tarih dâhil) geçen süre için tecil faizi uy-
gulanır ve taksitlerle birlikte tahsil edilir. Tecil edilen borcun taksit sürelerinden önce bir kerede
ödenmesi mümkündür. Bu durumda tecil faizi, tecil talep tarihinden ödeme tarihi arasında
geçen süre için ödeme tutarı üzerinden hesaplanır.

(4) Tecil faizi, toplam borç tutarının taksitlendirme yapılan ay sayısına bölünmesi su-
retiyle bulunan her bir taksit tutarı üzerinden ve tecil edilen süreler dikkate alınarak aşağıdaki
formül kullanılarak hesaplanır (Ek-11’de örneği verilmiştir.).

Tecil ve taksitlendirme talebinin reddedilmesi
MADDE 25 – (1) Tecile yetkili makamlarca; borç tutarına, borçlunun zor durumuna,

gösterdiği teminatın miktar ve niteliğine, daha önce yapılan tecil ve taksitlendirmelerde borcunu
düzenli ödeyip ödemediği gibi hususlara bakılır. Yapılan değerlendirme neticesinde uygun bu-
lunmayan talepler kabul edilmez.

Taksitlerin süresinde ödenmemesi
MADDE 26 – (1) Aylık taksitlerin ve diğer şartların, yükümlülerce yerine getirilmemesi

durumunda muaccel hale gelen alacağın tahsili için 6183 sayılı Kanunun 56 ncı maddesi uya-
rınca, borcun yedi gün içinde ödenmesi gerektiği, aksi halde teminatın paraya çevrileceği veya
diğer şekillerle cebren tahsile devam olunacağı borçluya bildirilir. Söz konusu süre içerisinde
borç ödenmediği takdirde teminat, söz konusu Kanun hükümlerine göre paraya çevrilerek ceb-
ren tahsile devam edilir.

(2) Tecil şartlarına uyulmaması hallerinde tecil edilmiş borçların normal vade tarihinden
ödeme tarihine kadar gecikme zammı hesaplanır. Bu borçlar için daha önce ödenmiş olan tecil
faizleri, hesaplanan borçtan veya borçlardan mahsup edilir. Ancak tecil edilen alacağın gecikme
zammı uygulanamayan bir alacak olması halinde, bu alacaklar için ödenmiş olan tecil faizi
iade veya mahsup edilmez, hazineye irat olarak kaydedilir.
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Tecilin geçerli sayılması
MADDE 27 – (1) Ödenmesi gereken taksit tutarlarının süresinde ödenmemesi tecil ih-

laline neden olmakla birlikte, yükümlülerin taksitlendirme süresi içerisinde tecilin geçerli sa-
yılması yönünde talepte bulunmaları halinde, bu talep tecili yapan idarece değerlendirilerek
sonuçlandırılır.

(2) Tecilin geçerli sayılması, daha evvel tecil edilen bir borca karşılık yapılan ödeme-
lerin geçerli sayılması ve kalan tutarın da belirlenen bir plan dahilinde ödenmesine izin veril-
mesidir.

(3) Tecilin geçerli sayılması durumunda, tecil faizi hesaplanmasında ve taksitlendirme
süresinin belirlenmesinde ilk müracaat tarihi esas alınır.

(4) Tecilin ihlaline neden olan taksitin son taksit olması halinde yükümlülerin tecilin
geçerli sayılmasına ilişkin taleplerini en geç son taksit ödeme süresini izleyen ayın sonuna
kadar yapmaları ve ihlal edilen taksit tutarı ile hesaplanan tecil faizini tecilin geçerli sayıldığına
ilişkin yazının tebliğ edildiği tarihten itibaren beş iş günü içinde ödemeleri gerekir. Bu tarihten
sonra yapılacak başvurular üzerine tecil geçerli sayılmaz.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Terkin

Terkin işlemleri
MADDE 28 – (1) 6183 sayılı Kanunun 102 nci maddesine göre zamanaşımına uğramış

alacakların terkin izninin alınması için, 10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı Kanuna dayanılarak
hazırlanan ve 30/12/2006 tarihli ve 26392 üçüncü mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan,
Merkezi Yönetim Muhasebe Yönetmeliği ekinde yer alan “Bütçe Gelirleri Tahakkuk Artıkla-
rından Zamanaşımına Uğramış Olanlara İlişkin Ayrıntı Cetveli” kullanılır (Ek-8).

(2) Zamanaşımının 6183 sayılı Kanunun 103 üncü maddesine göre kesilmesi halinde,
amme alacağının zamanaşımı süresinin hesabına daima zamanaşımının kesildiği tarihin rast-
ladığı takvim yılını takip eden takvim yılı başı esas alınarak devam edilir. Zamanaşımının Ka-
nunun 103 üncü maddesinde sayılan durumlardan herhangi birisinin tatbiki suretiyle kesilmesi
halinde, cetvelin, “Zamanaşımını Tayine Esas Olan Tarih” sütununa amme alacağının zamanaşımı
başlangıç tarihi yazılmakla beraber, ayrıca cetvelin “Zamanaşımının En Son Kesildiği Tarih”
sütununda da zamanaşımının en son kesildiği tarih gösterilir.

(3) Zamanaşımının 6183 sayılı Kanunun 104 üncü maddesi gereğince borçlunun ya-
bancı memlekette bulunması, hileli iflas etmesi veya terekenin tasfiyesi dolayısıyla durması
halinde, cetvelin “Zamanaşımı Süresinin Başlangıç Tarihi” sütununda, yukarıda birinci mad-
dede açıklandığı şekilde amme alacağının normal zamanaşımı başlangıç tarihi gösterilmekle
beraber, cetvelin açıklama sütununda ayrıca zamanaşımını durduran sebep ile süresi belirtilir.
Bu durumdaki alacaklarda zamanaşımının durmasından önce veya sonra zamanaşımı kesilmiş-
se, cetvelin "Zamanaşımının En Son Kesildiği Tarih" sütununda aynı zamanda zamanaşımının
kesildiği tarih gösterilir.

(4) 6183 sayılı Kanunun 102, 103 ve 104 üncü maddeleri kapsamında değerlendirilerek
terkin edilmesi gereken amme alacaklarına ilişkin olarak, gümrük idareleri tarafından gerçek-
leştirilecek incelemeler sonucunda tespit edilecek terkine tabi amme alacaklarına dair bilgiler,
ek-8’de yer alan Bütçe Gelirleri Tahakkuk Artıklarından Zamanaşımına Uğramış Olanlara İliş-
kin Ayrıntı Cetveline, söz konusu cetvelin ilgili tüm sütunları eksiksiz, doğru ve okunaklı bir
şekilde doldurularak kaydedildikten sonra, gerekli terkin izninin alınmasını teminen Gelir İda-
resi Başkanlığına iletilmek üzere Genel Müdürlüğe gönderilir. Terkin izninin alınmasını mü-
teakip ilgili gümrük idaresi işlemleri sonuçlandırır.
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Tahsil imkansızlığı sebebiyle terkin
MADDE 29 – (1) 18/2/2009 tarihli ve 5838 sayılı Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapıl-

ması Hakkında Kanunun 32 nci maddesinin on birinci fıkrası ile 6183 sayılı Kanunun 106 ncı
maddesinde yapılan değişiklik uyarınca; amme idarelerince tahsil zamanaşımı beklenilmeksizin
terkin olunabilecek amme alacağı 20 lira (bu tutar dahil) olarak belirlenmiş olup, 6183 sayılı
Kanunun 106 ncı maddesinin Bakanlığımıza verdiği yetkiye istinaden, tahsili imkansız veya
tahsili için yapılacak giderlerin alacaktan fazla bulunduğu anlaşılan 20 liraya kadar olan amme
alacağının terkin yetkisi gümrük müdürleri veya vekillerine aittir. Bu kapsamda yapılacak terkin
işleminde terkin cetveli düzenlenmez ve terkin izni alınmaz. Gümrük müdürleri veya vekilleri
tarafından verilecek “takipten vazgeçme onayı” takibat dosyasında muhafaza edilir.

BEŞİNCİ BÖLÜM
Gümrük Vergilerinin Geri Verilmesi veya Kaldırılması

Geri verme veya kaldırmanın kapsamı
MADDE 30 – (1) Kanunen ödenmemeleri veya tahakkuk ettirilmemeleri gereken güm-

rük vergileri, söz konusu vergilerin yükümlüye tebliği ve ilgilinin bu tebliği izleyen üç yıl
içinde gümrük idaresine Gümrük Yönetmeliğinin ek-78’inde yer alan form ile müracaatı üze-
rine geri verilir veya kaldırılır.

(2) Geri verme veya kaldırma talebi, Gümrük Yönetmeliğinin 500 üncü maddesindeki
limitlere göre ilgili gümrük idaresi tarafından incelenir ve yetkili idare amirince imzalanarak
karara bağlanır.

(3) Kontrol ve denetleme sonucunda, geri verme veya kaldırma hallerinden birinin tes-
piti durumunda, gümrük vergilerinin yükümlüye tebliğinden itibaren üç yıl içinde geri verme
veya kaldırma işlemi doğrudan yapılır.

(4) Bir gümrük beyannamesine dayanılarak ödenmiş olan gümrük vergileri, bu beyan-
namenin iptal edilmesi üzerine ilgilinin, Gümrük Kanununun 46 ve 70 inci maddelerinin ikinci
fıkralarında belirtilen süreler içerisinde geri verme talebinde bulunması halinde verilir.

(5) Beyannamenin tescil tarihi itibariyle, kusurlu veya ithallerine esas teşkil eden söz-
leşme hükümlerine aykırı olduklarından bahisle, ithalatçı tarafından kabul edilmeyen eşyaya
ait ithalat vergilerinin geri verilebilmesi; buna ilişkin başvurunun bir yıllık başvuru süresi içinde
yapılması, söz konusu eşyanın ilk kullanım dışında kullanılmamış olması (bir kere kullanılarak
tüketilen eşya hariç) ve eşyanın Türkiye Gümrük Bölgesi dışına ihraç edilmesi koşullarına bağ-
lıdır.

(6) Gümrük vergileri Türkiye'nin taraf olduğu uluslararası anlaşma hükümleri çerçe-
vesinde, Bakanlar Kurulu tarafından belirlenecek hallerde geri verilir veya kaldırılır.

Geri verme veya kaldırma işlemlerine ilişkin gümrük idaresince yapılacak işlemler
MADDE 31 – (1) Geri verme başvurusunun şeklen incelenmesi, gerekli bilgi ve bel-

gelerin veya noksanlıklarının tamamlattırılması sonucunda başvurunun kabul edilmesi, alınan
kararların talep sahibine ve adına talepte bulunulana tebliği, tutulacak kayıtlar ve benzeri ta-
mamlayıcı işlemler, başvurunun yapıldığı gümrük idaresince yerine getirilir.

(2) Geri verme veya kaldırma işleminin bölge müdürlükleri veya Bakanlıkça sonuç-
landırılacak olması halinde, ilgili gümrük idaresince başvuru formu ekine beyanname, dolaşım
belgeleri ve ekleri, menşe belgeleri ve ekleri ile geri verilmesi istenilen vergilerin tahsiline iliş-
kin vezne alındısı eklenir ve geri verilmesi veya kaldırılması talep edilen tutarın doğruluğu
kontrol edilerek ve görüş belirtilerek ilgili gümrük ve ticaret bölge müdürlüğüne veya Bakan-
lığa gönderilir.

Sayfa : 124                             RESMÎ GAZETE                                 21 Ocak 2014 – Sayı : 28889

Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 122



(3) Beyanın bağlayıcılığı, idareye karşı beyannamede yer alan eşyadan kaynaklanan
vergiler ve para cezaları açısından yükümlünün yaptığı beyanla sorumlu olduğunu ifade eder.
Bu durumun tersine söz konusu hükümler, yükümlüye karşı vergilerin ve para cezalarının geri
verilmesi konusunda idarenin sorumluluğunu ortadan kaldırmamaktadır. Bu nedenle, beyan-
name ekinde yer alan belgelere aykırı olarak, beyanname üzerinde ağırlık, adet, ölçü, kıymet
veya döviz cinsinin yanlış yazılması gibi nedenlerden ötürü fazla ödenen veya gümrük idare-
since fazla tahakkuk ettirilen gümrük vergilerinin, aynı Kanunun 211 inci maddesi kapsamında
geri verilmesi veya kaldırılması yönündeki talepler kabul edilerek değerlendirilir.

(4) Geri verme başvurularının, otuz günlük süre içerisinde sonuçlandırılması, eğer bu
süreye uyulamıyorsa, sürenin dolmasından önce, süre aşımını gerekli kılan gerekçeler ile talep
hakkında karar vermek için gerekli görülen ek süreyi de belirterek yükümlüye bildirimde bu-
lunulması gerekir.

(5) Gümrük vergileri kapsamındaki Katma Değer Vergisinin geri verme başvurusu,
Gümrük Yönetmeliğinin ek-78’indeki Geri Verme veya Kaldırma Başvurusu Formu ile yapılır.
Gerekli değerlendirme sonucunda Katma Değer Vergisinin geri verilmesine veya mahsuben
geri verilmesine karar verilir.

a) İndirim hakkına sahip olmayanlarla ilgili olarak, geri vermenin yapılabilmesi için
yükümlülerin bağlı olduğu vergi dairesinden alınacak belgeye istinaden Gümrük Yönetmeli-
ğinin 506 ncı maddesine göre işlem yapılır.

b) İndirim hakkına sahip olanlarla ilgili olarak, gümrük idaresi fazla veya yersiz tahsil
ettiği vergi tutarını, indirim hakkına sahip yükümlünün vergi dairesine doğrudan göndereceği,
ekinde geri verme veya kaldırma başvurusu formu ile geri verme kararının onaylı birer örneği
yer alan bir yazı ile bildirir.

(6) Gümrük Yönetmeliğinin 180 inci maddesi uyarınca mavi ve yeşil hat kontrol türleri
kapsamında işlem görmüş gümrük beyannamelerine ilişkin geri verme veya kaldırma başvu-
rularının değerlendirilmesinde, yükümlü nezdinde ayrıca bir inceleme veya tespit yapılmasına
gerek bulunması durumunda, buna ilişkin tespit işlemleri yetkilendirilmiş gümrük müşavirle-
rine yaptırılabilir.

Geri verme veya kaldırma işlemlerinde süreler
MADDE 32 – (1) Geri verme veya kaldırma taleplerine ilişkin başvurunun Gümrük

Kanununun 211, 212, 213 ve 214 üncü maddeleri ile Gümrük Yönetmeliğinin ilgili maddele-
rinde belirlenen süreler içinde yapılması gerekir.

(2) Gümrük Kanununun 197 nci maddesi uyarınca, yapılan kontrol ve denetlemeler so-
nucunda hiç alınmadığı veya noksan alındığı belirlenerek tahsil edilen gümrük vergilerine iliş-
kin bir geri verme talebi olması durumunda, buna ilişkin başvurunun ek tahakkukun tebliği ta-
rihinden itibaren üç yıl içinde yapılması gerekir.

Telafi edici verginin geri verilmesi
MADDE 33 – (1) Gümrük Kanununun 212 nci maddesine göre, dahilde işleme rejimi

kapsamında işlem gören ihracat beyannamesinin iptali üzerine, bu beyannameyle ilgili tahak-
kuk veya tahsil edilen telafi edici verginin geri verilmesi veya kaldırılması için, Gümrük Yö-
netmeliğinin 417 nci maddesindeki beyanname iptali için belirlenen süre içerisinde talepte bu-
lunulması gerekir.

(2) Dahilde işleme izin belgesi ile irtibatlandırılarak ihraç edilen eşyaya ait ihracat be-
yannamesinin daha sonra ihracatçı birliklerince belge taahhüt hesabının kapatılmasında kulla-
nılmaması halinde, bu ihracat beyannamesiyle ilgili olarak ödenen telafi edici verginin geri ve-
rilmesinin veya kaldırılmasının istenilmesi durumunda;

a) A.TR dolaşım belgesi kapsamı eşyanın serbest dolaşımda bulunduğunun,
1) Belge kapsamı eşyanın üretiminde kullanılan girdilerin temin ediliş belgeleri,
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2) Üçüncü ülke menşeli girdi kullanıldı ise giriş beyannameleri,
3) Üretici firmanın kapasite raporu,
4) Belge kapsamı eşyanın çıkış beyannamesi;
b) EUR.1 dolaşım sertifikası kapsamı eşyanın tercihli menşe statüsüne sahip olduğunun,
1) İhracatçı tarafından düzenlenen "ihracatçı beyanı" eki tüm belgelerin,
2) Eğer belge kapsamı ürün tamamıyla Türkiye'de elde edilmiş ise temin ediliş faturaları

veya müstahsil makbuzları,
3) Ürün tamamıyla Türkiye'de elde edilmemiş ise ürünün bünyesine giren üçüncü ülke

menşeli girdinin nereden temin edildiği ve üzerinde ne gibi bir işlem ve işçilik yapıldığına iliş-
kin imalatçı beyanının,

4) Belge kapsamı eşyanın üretiminde kullanılan girdilerin Avrupa Birliği, Avrupa Ser-
best Ticaret Birliği üyesi ülkeler ve Serbest Ticaret Anlaşması imzalanan ülkeler menşeli olması
halinde bu durumları ispat eder belgeler (EUR.1, fatura beyanı ve tedarikçi beyanı) esas alın-
mak ve gerekmesi halinde ek bilgi ve belge istemek suretiyle,

tespit edilmesini müteakip geri verilir veya kaldırılır.
(3) Dahilde işleme rejimi kapsamında yapılan ihracat sırasında yanlışlıkla (kur, vergi

oranının yanlış hesaplanması ve benzeri nedenlerle) fazla alındığı anlaşılan telafi edici vergi,
Gümrük Kanununun 211 inci maddesi ikinci fıkrasında belirtilen süre içerisinde talepte bulu-
nulması halinde geri verilir.

(4) Dahilde İşleme Rejimi kapsamında yapılan ihracat sırasında tahsil edilmiş telafi
edici verginin konusu olan üçüncü ülke menşeli eşya girdisinin gerçekte beyan edilenden daha
az miktarda kullanılmış olması nedeniyle, ödenmesi gerekenden daha fazla ödenmiş olan telafi
edici verginin Gümrük Kanununun 211 inci maddesi uyarınca yapılacak geri verme veya kal-
dırma başvurularının, telafi edici vergisi ödenmiş ihracat beyannamesi bünyesindeki eşyada
üçüncü ülke menşeli girdinin daha az miktarda kullanıldığı ve işlenmiş ürünün bir kısmının
serbest dolaşımda bulunan eşyadan üretildiğinin ispatlanmasına bağlı olarak geri verilir veya
kaldırılır.

(5) AB ile ticarette kullanılan A.TR Dolaşım Belgesi ve serbest ticaret anlaşmaları çer-
çevesinde kullanılan menşe ispat belgelerinin (EUR.1, EUR.MED, fatura beyanı, menşe beyanı
ve benzeri) usulüne uygun bir şekilde düzenlenmemesi ya da düzenlenmemesi gerektiği halde
düzenlenmesi nedeniyle telafi edici verginin geri verilmesi veya kaldırılması için, Gümrük Ka-
nununun 211 inci maddesinin ikinci fıkrasında belirtilen süre içerisinde talep edilmesinin ya-
nında, bahse konu dolaşım belgelerinin asıllarının ilgili gümrük idaresine iade edilmiş olması
veya ithalat sırasında kullanılmadığını belirten ithalatçı ülke gümrük idaresinden temin edilecek
resmi bir yazının ibrazı gerekir.

Para cezalarının geri verilmesi ve kaldırılması
MADDE 34 – (1) Gümrük vergilerinin geri verilmesi veya kaldırılmasına ilişkin hü-

kümler, Gümrük Kanunu kapsamında tatbik edilen para cezaları için de uygulanır.
(2) Para cezalarının geri verme veya kaldırma talepleri, Gümrük Kanununda gümrük

vergilerinin geri verilmesi veya kaldırılmasına ilişkin süreler içerisinde, Gümrük Yönetmeli-
ğinin ek-78’inde yer alan Geri Verme veya Kaldırma Başvurusu Formu ile para cezasını veren
gümrük müdürlüğüne yapılır. Geri verme veya kaldırma talebi ile re’sen geri verme durumlarına
ilişkin gerekli değerlendirmeler, Gümrük Yönetmeliğinin 500 üncü maddesindeki limitlere
göre yetkili gümrük müdürlüğü, gümrük ve ticaret bölge müdürlüğü veya Bakanlık tarafından
yapılır. İdari para cezalarının geri verilmesine veya kaldırılmasına karar verilmesi durumunda
düzenlenecek bir geri verme veya kaldırma kararı ile işlemler sonuçlandırılır.
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Re’sen geri verme veya kaldırma işlemleri
MADDE 35 – (1) Kontrol ve denetlemeler sonucunda fazla alındığı tespit edilen güm-

rük vergileri veya para cezalarına ilişkin olarak yapılacak re’sen geri verme veya kaldırma iş-
lemleri Gümrük Yönetmeliğinin 502 nci maddesi doğrultusunda gerçekleştirilir.

Dolaşım belgelerinin yanlış düzenlenmesi durumunda yapılacak kaldırma işlemi
MADDE 36 – (1) Gümrük Kanununun 198 inci maddesinin dördüncü fıkrası hükmü

uyarınca, Türkiye ile idari iş birliği anlaşması bulunan bir ülkeden tercihli tarife kapsamında
ithal edilen eşyaya ait dolaşım belgesinin karşı ülke idaresince yanlışlıkla onaylandığının tespit
edilmesi durumunda, yükümlünün, herhangi bir ihmalinin bulunmadığını ve gümrük mevzua-
tının gerektirdiği yükümlülüklerin yerine getirilmesinde tüm özeni gösterdiğini ispat edebilmesi
şartıyla, tercihli tarife uygulanması nedeniyle alınmayan veya tahakkuk ettirilmeyen vergiler
sonradan istenmez.

(2) Bu durumda yapılacak tespitlerde, karşı gümrük idaresince yapılacak yazışmalar
ile dolaşım belgesinin sehven onaylanmasının, ihracatçının verdiği yanlış bilgilendirmeler ha-
riç, karşı ülke gümrük idaresinin bir hatasından kaynakladığının belirlenmesi ve yükümlünün
gümrük işlemlerinin yürütülmesinde gerekli özeni gösterdiğinin ve herhangi bir ihmal veya
kusurunun bulunmadığına ilgili gümrük idaresi tarafından karar verilmesi gerekir.

Menşe veya dolaşım belgelerinin sonradan verilmesi durumunda yapılacak işlemler
MADDE 37 – (1) Menşe ve dolaşım belgelerinin sonradan ibraz edilmesi sebebiyle

geri verme talep edilmesi halinde ilgili gümrük idaresi tarafından;
a) Geri verme veya kaldırma başvurusu formu ekinde yer alan dolaşım veya menşe bel-

gelerinin, geri vermeye konu eşyaya ait serbest dolaşıma giriş beyannamesinin tescil edildiği
tarihte söz konusu eşyanın tercihli tarife uygulamasından yararlanabilir durumda olduğunu is-
patlar nitelikte olup olmadığı,

b) Dolaşım veya menşe belgelerinin özellikle geri vermeye konu eşya için düzenlenip
düzenlenmediği,

c) Geri vermeye konu eşyanın tercihli tarifeden yararlanabilmesi için gerekli tüm şart-
ların sağlanıp sağlanmadığı,

hususları kontrol edilir.
(2) Birinci fıkranın uygulanmasında, yükümlüden dolaşım veya menşe belgelerinde yer

alan eşyanın geri vermeye konu eşya ile aynı eşya olup olmadığının ispatı amacıyla ilave bilgi
ve belgeler istenebilir.

Geri verme veya kaldırmaya konu edilemeyecek talepler
MADDE 38 – (1) Geri verme veya kaldırma talepleri;
a) Menşe ve dolaşım belgelerinin mahreç ülkeler nezdinde sonradan kontrole tabi tu-

tulmasına karşın ilgili mevzuatında öngörülen süreler içinde sonuç alınamaması,
b) Menşe ve dolaşım belgelerinin sonradan ibrazının öngörüldüğü haller hariç, vergi-

lendirmeyi doğrudan etkileyen diğer belgelerin sonradan ibrazı,
c) Kıymet kriterli gözetim uygulamalarında, yükümlünün kendi isteğiyle ilgili gözetim

tebliğinde belirlenen eşik kıymet üzerinden beyan yapılması,
hallerinde reddedilir.
Geri verilecek verginin muaccel hale gelen borçtan mahsup edilmesi
MADDE 39 – (1) 6183 sayılı Kanunun 23 üncü maddesinin birinci fıkrası doğrultu-

sunda yapılacak işleme esas olmak üzere, geri verilmesi gereken amme alacakları ile ilgili ola-
rak gümrük idaresine yapılacak başvurular, geri verme talepli veya geri verilmesi gereken amme

21 Ocak 2014 – Sayı : 28889                                 RESMÎ GAZETE                             Sayfa : 127

Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 125



alacağının Bakanlığımıza muaccel hale gelmiş borçlarına mahsup edilmesi talepli olması ge-
rekir. Bu nedenle, geri verme başvurusu yapanlardan, Bakanlığımıza kesinleşmiş borcu olup
olmadığı hususunda ek-9’da yer alan örneğe uygun bir yazı ile bildirimde bulunmaları istenir.

(2) Gümrük idaresince geri verme yapılabilmesi için, yükümlünün 6183 sayılı Kanun
kapsamında gümrük idarelerine muaccel hale gelmiş borcunun bulunmaması gerekir.

Geri verilecek tutarın yükümlüye ödenmesi
MADDE 40 – (1) Alınacak geri verme kararları ile ilgili olarak gümrük idarelerince

saymanlık müdürlüklerine yapılacak bildirim üzerine ödenecek tutarlar, 39 uncu maddedeki
mahsup halleri hariç, asıl yükümlüye ait olan banka hesap numarasına aktarılır.

İndirimli vergi oranının uygulanmasının talep edilmemesi
MADDE 41 – (1) Tarımsal mali yükler dışında kalan ithalat vergileri oranlarının serbest

dolaşıma giriş beyannamesinin tescil tarihinden sonra, fakat eşyaya ilişkin gümrük vergilerinin
ödenmesinden veya teminata bağlanmasından önce indirilmesi ve indirimli oranın uygulan-
masının beyan sahibi tarafından talep edilmemesi halinde, indirimin talebe bağlı olması ve zo-
runlu olmaması nedeniyle Gümrük Kanununun 211 inci maddesinin uygulanması mümkün de-
ğildir.

Yargı kararlarının uygulanması
MADDE 42 – (1) 2577 sayılı Kanunun 28 inci maddesine göre, idari yargı merci ka-

rarlarının idareye tebliğinden itibaren otuz gün içinde idarece yerine getirilmesi gerekmektedir.
Buna göre, gümrük idarelerince tahsil edilen vergilerin veya para cezalarının geri verilmesi
veya kaldırılmasına ilişkin olarak idare aleyhine açılan davalarda mahkemelerce verilen kararlarda
geri vermeyi gerektiren hüküm bulunması halinde, Gümrük Yönetmeliğinin ek-78’indeki form
ile müracaat edilmesi beklenilmeksizin ve Gümrük Yönetmeliğinin 500 üncü maddesinde be-
lirtilen limitler dikkate alınmaksızın, ilgili mahkeme kararı gerekçe gösterilerek düzenlenecek
bir karar ile otuz gün içerisinde geri verme veya kaldırma işlemleri sonuçlandırılır.

Kanun veya BKK ile getirilen muafiyet hükümlerinin uygulanması
MADDE 43 – (1) Kanun veya Bakanlar Kurulu Kararı ile getirilen muafiyetlerin kanun

veya kararın yürürlük tarihinden önceki işlemleri kapsaması halinde, Gümrük Yönetmeliğinin
ek-78’indeki form ile müracaat edilmesi beklenilmeksizin ve Gümrük Yönetmeliğinin 500 üncü
maddesinde belirtilen limitler dikkate alınmaksızın, ilgili yasal hükümler gerekçe gösterilerek
düzenlenecek bir karar ile geri verme veya kaldırma işlemleri sonuçlandırılır.

Fer’i alacakların geri verilmesi
MADDE 44 – (1) Tahsil edilen asli amme alacağının geri verilmesine karar verilirken

buna bağlı olarak tahsil edilmiş olan fer’ilerinin de geri verilmesi gerekmektedir.

ALTINCI BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Yetki
MADDE 45 – (1) Bu Tebliğin uygulanmasını temin etmek amacıyla gerekli göreceği

her türlü tedbiri almaya, özel, istisnai ve zorunlu durumlar ile bu Tebliğde yer almayan hususları
inceleyip sonuçlandırmaya Bakanlık yetkilidir.

Yürürlükten kaldırılan hükümler
MADDE 46 – (1) 22/4/2011 tarihli ve 27913 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Tah-

silat İşlemleri Gümrük Genel Tebliği (Seri No:1) yürürlükten kaldırılmıştır.
Yürürlük
MADDE 47 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 48 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Gümrük ve Ticaret Bakanı yürütür.
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Sermaye Piyasası Kurulundan:
TEMİNATLI MENKUL KIYMETLER TEBLİĞİ

(III-59.1)

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç ve kapsam
MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı ve kapsamı, teminatlı menkul kıymetlerin nitelikleri

ve ihracı ile teminat sorumlusuna, teminat varlıklar ve teminat uyumuna ilişkin usul ve esasların
düzenlenmesidir.

Dayanak
MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ, 6/12/2012 tarihli ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanu-

nunun 59, 60 ve 130 uncu maddelerine dayanılarak düzenlenmiştir.
Tanımlar ve kısaltmalar
MADDE 3 – (1) Bu Tebliğde geçen;
a) Banka: 19/10/2005 tarihli ve 5411 sayılı Bankacılık Kanununun 3 üncü maddesinde

tanımlanan bankaları,
b) BDDK: Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunu,
c) Borsa: 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanununun 3 üncü maddesinde tanımlanan bor-

sayı,
ç) Derecelendirme kuruluşu: Türkiye’de kurulan ve Kurulun sermaye piyasasında de-

recelendirme faaliyeti ve derecelendirme kuruluşlarına ilişkin düzenlemeleri çerçevesinde de-
recelendirme faaliyetinde bulunmak üzere Kurulca yetkilendirilen derecelendirme kuruluşları
ile Türkiye’de derecelendirme faaliyetlerinde bulunması Kurulca kabul edilen uluslararası de-
recelendirme kuruluşlarını,

d) Finansal kiralama şirketleri, faktoring şirketleri ve finansman şirketleri: 21/11/2012
tarihli ve 6361 sayılı Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Kanunu ile düzen-
lenen finansal kiralama şirketleri, faktoring şirketleri ve finansman şirketlerini,

e) GYO: Gayrimenkul yatırım ortaklığını,
f) Hazine Müsteşarlığı: Türkiye Cumhuriyeti Başbakanlık Hazine Müsteşarlığını,
g) Hizmet sağlayıcı: İhraççının teminat varlıkların teminat uyum ilkelerine uygun olarak

idaresine ilişkin görevlerini devrettiği bankayı veya ipotek finansmanı kuruluşunu,
ğ) İhraççı: Bu Tebliğ kapsamında VTMK veya İTMK ihraç eden kuruluşları,
h) İkame Varlık: Nakit, TCMB tarafından ihraç edilen likidite senetleri, devlet iç ve dış

borçlanma senetleri, Hazine Müsteşarlığınca kurulan varlık kiralama şirketleri tarafından ihraç
edilen kira sertifikaları, 28/3/2002 tarihli ve 4749 sayılı Kamu Finansmanı ve Borç Yönetiminin
Düzenlenmesi Hakkında Kanun çerçevesinde Hazine kefaletiyle ihraç edilen menkul kıymetler,
Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatına üye ülkelerin merkezi yönetimleri ile merkez ban-
kalarınca ya da bunların kefaletiyle ihraç edilen menkul kıymetler ile Kurulca uygun görülen
ve kamuya ilan edilen diğer varlıkları,

ı) İpotek finansmanı kuruluşu, İFK: 6362 sayılı Kanunun 60 ıncı maddesinde tanımla-
nan anonim ortaklığı,

i) İTMK: İpotek teminatlı menkul kıymeti,
j) Kamuyu Aydınlatma Platformu, KAP: Mevzuat uyarınca kamuya açıklanması gerekli

olan bilgilerin elektronik imzalı olarak iletildiği ve kamuya duyurulduğu elektronik sistemi,
k) Kanun: 6/12/2012 tarihli ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanununu,
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l) Konut finansmanı kuruluşları, KFK: Konut finansmanı kapsamında doğrudan tüke-
ticiye kredi kullandıran ya da finansal kiralama yapan bankalar ile BDDK tarafından konut fi-
nansmanı faaliyetinde bulunması uygun görülen finansal kiralama ve finansman şirketlerini,

m) Kurul: Sermaye Piyasası Kurulunu,
n) MKK: Merkezi Kayıt Kuruluşu Anonim Şirketini,
o) Nakit yöneticisi: Teminat varlıklara ilişkin nakdin yönetilmesi hizmetini veren banka

veya İFK’yı,
ö) Takasbank: İstanbul Takas ve Saklama Bankası Anonim Şirketini,
p) TCMB: Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Anonim Şirketini,
r) Teminat defteri: Teminat varlıkların, ihraççının diğer malvarlığından ayrıştırılması

amacıyla yazılı veya elektronik olarak takip edildiği kayıt sistemini,
s) Teminat sorumlusu: Teminat defteri ve teminat varlıkların bu Tebliğ ile belirtilen

esaslar çerçevesinde kontrolünden sorumlu olan sermaye piyasasında bilgi sistemleri bağımsız
denetim faaliyetinde bulunmakla yetkili bağımsız denetim kuruluşunu,

ş) Teminat varlıklar: Bu Tebliğin 9 uncu maddesinde belirtilen TMK ihracına karşılık
gösterilen varlıkları,

t) Teminatlı menkul kıymet, TMK: İTMK ve VTMK’yı,
u) Ticari krediler: Bankaların ve finansman şirketlerinin mal ve hizmet üretimi, deniz,

hava ve kara taşıtları dahil ticari amaçlı taşınır mal ve taşınmaz finansmanı ile işletme serma-
yesinin finansmanı amacıyla kullandırdıkları krediler ile tüzel kişilere kullandırdıkları kredi-
leri,

ü) TOKİ: T.C. Başbakanlık Toplu Konut İdaresi Başkanlığını,
v) Toplam yükümlülükler: Teminatlı menkul kıymetler ve varsa teminat defterine kay-

dedilen türev araçlardan kaynaklanan yükümlülükler toplamını,
y) TTK: 13/1/2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununu,
z) Tüketici kredileri: 7/11/2013 tarihli ve 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında

Kanunda düzenlenen tüketici kredilerini,
aa) Türev araç: Bu Tebliğin 11 inci maddesinde teminat defterine kaydedilebileceği be-

lirtilen swap, forward, future ve opsiyon sözleşmelerini,
bb) VTMK: Varlık teminatlı menkul kıymeti,
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Teminatlı Menkul Kıymetler ve İhracına İlişkin Esaslar

Teminatlı menkul kıymetler
MADDE 4 – (1) TMK, ihraççının genel yükümlülüğü niteliğinde olan ve teminat var-

lıklar karşılık gösterilerek ihraç edilen borçlanma aracı niteliğinde bir sermaye piyasası aracıdır.
(2) Bu Tebliğ hükümlerine göre ihraç edilmeyen sermaye piyasası araçları için “temi-

natlı menkul kıymet”, “ipotek teminatlı menkul kıymet”, “varlık teminatlı menkul kıymet”,
“TMK”, “İTMK”, “VTMK” veya eşdeğer ifadeler kullanılamaz.

Teminatlı menkul kıymetlerin ihracı ve ihraç limiti
MADDE 5 – (1) TMK; halka arz edilerek, nitelikli yatırımcılara satılmak suretiyle veya

birim nominal değeri asgari 100.000 TL olmak kaydıyla tahsisli olarak ihraç edilebilir.
(2) VTMK; bankalar, İFK’lar, finansal kiralama şirketleri, faktoring şirketleri, finans-

man şirketleri, GYO’lar, kendi kanunlarınca menkul kıymet ihraç etmeye yetkili kamu kurum
ve kuruluşları ile nitelikleri Kurulca belirlenecek diğer kuruluşlarca ihraç edilebilir. İTMK ise
yalnızca KFK ile İFK tarafından ihraç edilebilir.

(3) Halka arz edilecek TMK’nın borsada işlem görmesi ve Kurula yapılacak onay baş-
vurusunun yanı sıra bu amaçla borsaya başvurulması zorunludur.
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(4) Kurul ihraççıdan;
a) Toplam yükümlülüklerin yurt içinde yerleşik bir banka veya üçüncü bir tüzel kişi ta-

rafından garanti edilmesini veya 3/6/2007 tarihli ve 5684 sayılı Sigortacılık Kanununda tanım-
lanan sigorta şirketleri tarafından sigorta teminatı altına alınmasını,

b) Teminat varlıkların idaresinin bir hizmet sağlayıcıya devredilmesini,
c) Teminat varlıkların bir banka veya İFK nezdinde muhafaza edilmesini,
ç) Satışın yalnızca nitelikli yatırımcılara yönelik olarak yapılmasını,
talep edebilir.
(5) Teminat varlıklar, izahnamede veya ihraç belgesinde belirtilen esaslar dahilinde, sa-

tış süresi içinde satılamayan veya satış sonrasında itfa veya erken itfa edilen TMK oranında
azaltılabilir.

(6) Kanunun 31 inci maddesine göre TMK ihraç yetkisi tüm ihraççılar bakımından esas
sözleşme ile yönetim kuruluna devredilebilir. Esas sözleşmesinde borçlanma aracı ihraç yetkisi
yönetim kuruluna devredilmiş ihraççıların yönetim kurullarının TMK ihraç yetkisine sahip ol-
dukları kabul edilir. Ancak yetkili organ kararında VTMK veya İTMK ihraç edileceğinin açıkça
belirtilmiş olması gereklidir.

(7) İFK dışındaki bir ihraççı tarafından ihraç edilmiş TMK’ların herhangi bir anda te-
davülde bulunan kısmının nominal değeri, ihraççının, Kurulun sermaye piyasası araçları bir
borsada işlem gören ortaklıklar için belirlediği finansal tablo ve raporlamaya ilişkin düzenle-
melerine göre hazırlanmış ve bağımsız denetime tabi tutulmuş başvurudan önceki son hesap
dönemine ilişkin yıllık finansal tablolarda yer alan aktif toplamının %10’unu aşamaz.

(8) İFK tarafından ihraç edilmiş TMK’ların herhangi bir anda tedavülde bulunan kıs-
mının nominal değeri, İFK’nın, Kurulun sermaye piyasası araçları bir borsada işlem gören or-
taklıklar için belirlediği finansal tablo ve raporlamaya ilişkin düzenlemelerine göre hazırlanmış
ve bağımsız denetime tabi tutulmuş başvurudan önceki son hesap dönemine ilişkin yıllık fi-
nansal tablolarında yer alan özkaynak tutarının beş katını aşamaz.

(9) Derecelendirme kuruluşlarından talebe bağlı olarak, notlandırma ölçeğine göre ya-
tırım yapılabilir seviyenin en yüksek ilk üç kademesine denk gelen uzun vadeli derecelendirme
notu alan bankalar ve 5411 sayılı Bankacılık Kanununda tanımlanmış olan finansal kuruluşlar
ile finansal kiralama, faktoring ve finansman şirketlerinin, yedinci ve sekizinci fıkralar çerçe-
vesinde hesaplanacak ihraç limitleri yüzde yüz oranında artırılır.

(10) Teminat uyum ilkelerinin ihlal edilmesi durumunda, söz konusu ilkelere yeniden
uyum sağlanana kadar ihraççı tarafından yeni tertip TMK ihraç edilemez.

(11) TMK ihraçlarına ilişkin olarak bu Tebliğde düzenlenmeyen hususlarda, mahiyetine
uygun düştüğü ölçüde Kurulun borçlanma araçlarına ilişkin düzenlemelerinde yer alan esaslar
uygulanır.

İhraç başvurusu
MADDE 6 – (1) İhraççılar, izahnamenin onaylanması talebi ile bu Tebliğin 1 numaralı

ekinde, ihraç belgesinin onaylanması talebi ile ise bu Tebliğin 2 numaralı ekinde yer alan bel-
geler ile Kurula başvurur.

(2) İhraç edilecek TMK Kurulca uygun görülecek ihraç tavanı içinde tertipler halinde
satılabilir. İzahnamenin geçerlilik süresi boyunca yapılacak halka arzlarda, her bir tertibin satışı
için bu Tebliğin 3 numaralı ekinde yer alan belgelerle birlikte onay almak amacıyla Kurula
başvurulur.

(3) Halka arz edilmeksizin yurt içinde yapılacak ihraçlarda, Kurulca onaylanmış ihraç
belgesinin ihraççıya verilmesini takiben ihraççılar Kurul nezdinde herhangi bir işlem yapılma-
sına gerek kalmaksızın Kurulca verilen ihraç tavanı dahilinde her tertibin satışından önce
MKK’ya başvurarak satış işlemini gerçekleştirir. Yurt dışında yapılacak ihraçlarda ise Kurulca
onaylanmış ihraç belgesinin ihraççıya verilmesini takiben ihraççılar, her bir ihraç öncesinde
tertip ihraç belgesinin onaylanması amacıyla Kurula başvurur.
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(4) Halka arz edilecek TMK’ya karşılık gösterilen varlıkların izahname onayı için Ku-
rula yapılan başvuru öncesinde; halka arz edilmeksizin veya yurtdışında ihraç edilecek TMK’ya
karşılık gösterilen varlıkların ise ihraç belgesi alınmadan önce oluşturulması ve teminat defte-
rine kaydedilmiş olması zorunludur. Türev araçlara ilişkin hak ve yükümlülüklerin, ihraca iliş-
kin tutar, vade ve benzeri koşulların kesinleşmesini müteakip teminat varlıklar arasına dahil
edilmesi mümkündür. Ancak başvuru aşamasında, yapılması planlanan türev araç sözleşmele-
rine ve riskten korunması planlanan pozisyonlara ilişkin Kurula bilgi verilir.

(5) İzahnamenin ve ihraç belgesinin içeriğine, hazırlanmasına, onaylanmasına, yayım-
lanmasına, tescil ve ilanına, izahnamede yer alacak finansal tablolara, izahnamedeki değişik-
liklere ve ihraççılar tarafından yapılacak ilan ve reklamlara ilişkin hususlarda, TMK’nın ihraç
ve satış esasları ile ihraççıların finansal raporlama, bağımsız denetim ve kamuyu aydınlatma
yükümlülüklerinin belirlenmesinde ve bu Tebliğde yer almayan diğer konularda Kurulun ilgili
düzenlemelerine uyulur.

TMK’nın kayden ihracı
MADDE 7 – (1) TMK’nın kayden ihracı ve bunlara ilişkin hakların izlenmesi husu-

sunda 7/6/2013 tarihli ve 28670 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan II-31.1 sayılı Borçlanma
Araçları Tebliğinde belirlenen esaslar kıyasen uygulanır.

İFK’ya ilişkin özel hüküm
MADDE 8 – (1) İFK’lar tarafından yapılan TMK ihraçlarında, Kurulun İFK’lara ilişkin

diğer düzenlemeleri saklıdır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Teminat Varlıklar, Teminat Defteri, Hizmet Sağlayıcı ve

Nakit Yöneticisine İlişkin Esaslar

Teminat varlıklar
MADDE 9 – (1) Aşağıda belirtilen varlıklar, teminat defterine kaydedilmek suretiyle

VTMK ihracına karşılık gösterilebilir:
a) Bankaların ve finansman şirketlerinin tüketici kredileri ile ticari kredilerinden kay-

naklanan alacakları,
b) 6361 sayılı Kanun çerçevesinde yapılan finansal kiralama sözleşmelerinden doğan

alacaklar ile sigortalanmış faktoring sözleşmelerinden doğan alacaklar,
c) TOKİ’nin taşınmaz satışından kaynaklanan taksitli ve sözleşmeye bağlanmış alacak-

ları,
ç) GYO’ların portföylerindeki gayrimenkullerin satışından veya bu gayrimenkullere

ilişkin satış vaadi sözleşmelerinden kaynaklanan teminatlı alacakları ile GYO’ların kira söz-
leşmelerinden kaynaklanan alacakları,

d) Hazine Müsteşarlığının borçlusu olduğu ticari bankalar tarafından proje bazlı finans-
man ihtiyacı kapsamında tahsis edilen uzun vadeli yabancı para cinsinden krediler,

e) İkame varlıklar,
f) Nitelikleri Kurulca belirlenecek diğer varlıklar.
(2) İTMK ihracına, teminat defterine kaydedilmek suretiyle;
a) Bankaların ve finansman şirketlerinin, ilgili sicilde ipotek tesis edilmek suretiyle te-

minat altına alınmış, Kanunun 57 nci maddesinde tanımlanan konut finansmanından kaynak-
lanan alacakları,

b) Kanunun 57 nci maddesinde tanımlanan konut finansmanından kaynaklanmak kay-
dıyla, 6361 sayılı Kanun çerçevesinde yapılan finansal kiralama sözleşmelerinden doğan ala-
caklar,

c) Bankaların, finansal kiralama şirketleri ve finansman şirketlerinin ilgili sicilde ipotek
tesis edilmek suretiyle teminat altına alınmış ticari kredi ve alacakları,
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ç) İFK tarafından yapılacak ihraçlarla sınırlı olmak üzere TOKİ’nin konut satışından
kaynaklanan taksitli ve sözleşmeye bağlanmış alacakları,

d) Birinci fıkranın (e) ve (f) bendi kapsamındaki varlıklar,
karşılık gösterilebilir. Bu fıkranın (a) bendinde belirtilen alacaklardan, Kanunun 57 nci

maddesinde tanımlanan konut finansmanından kaynaklanmakla birlikte ipotek tesis edilmek
suretiyle teminat altına alınmamış olan kredilerden kaynaklananlar, Kurulca uygun görülen ni-
telikte başka bir teminata bağlanmış olması şartıyla İTMK ihracına karşılık gösterilebilir.

Teminat varlıkların nitelikleri
MADDE 10 – (1) Teminat varlıkların aşağıdaki şartları sağlaması zorunludur:
a) Banka kredilerinin, teminat defterine kaydedildikleri tarih itibarıyla 1/11/2006 tarihli

ve 26333 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Bankalarca Kredilerin ve Diğer Alacakların Ni-
teliklerinin Belirlenmesi ve Bunlar İçin Ayrılacak Karşılıklara İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında
Yönetmeliğin dördüncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında olması.

b) Finansman şirketlerince verilen krediler ve finansal kiralama alacakları için, teminat
defterine kaydedildikleri tarih itibarıyla, 24/12/2013 tarihli ve 28861 sayılı Resmî Gazete’de
yayımlanan “Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketlerinin Muhasebe Uygulamaları
ile Finansal Tabloları Hakkında Yönetmelik” hükümleri uyarınca özel karşılık ayrılmamış ol-
ması.

c) Taşınmaz ipotekli kredi ve alacakların teminatı olan taşınmazlarla ilgili olarak:
1) Taşınmazın Türkiye Cumhuriyeti sınırları içinde olması,
2) Kredinin kullandırılması veya alacağın oluşumu aşamasında taşınmazın piyasa de-

ğerinin BDDK veya Kurulca listeye alınmış değerleme kuruluşlarınca tespit edilmiş olması,
ç) Deniz, hava ve kara taşıtlarına ilişkin ticari kredilerde; deniz taşıtları için tekne ve

makine sigortası, hava taşıtları için hava taşıtları tekne (gövde) sigortası, kara taşıtları için ise
kara taşıtları kasko sigortası yapılması.

Türev araçlara ilişkin esaslar
MADDE 11 – (1) Aşağıda sayılan şartları taşımak kaydıyla, toplam yükümlülüklerin

karşılanabilmesi veya teminat varlıklar ile TMK arasındaki durasyon açığının giderilmesi ama-
cıyla faiz veya kur riskine karşı koruma sağlayacak forward, future, opsiyon ve swap sözleş-
melerinden kaynaklanan hak ve yükümlülükler teminat defterine kaydedilebilir:

a) Türev aracın borsalarda alım satıma konu olması veya karşı tarafının kurulduğu ülke
yetkili otoritesi tarafından yetkilendirilmiş bir banka, kredi kuruluşu, sigorta şirketi veya mer-
kezi takas kuruluşu olması ve kredi derecelendirme kuruluşlarınca belirlenen yatırım yapılabilir
seviyenin en yüksek ilk üç kademesine denk gelen yabancı para cinsinden uzun vadeli derece-
lendirme notuna sahip olması,

b) Türev araçlara ilişkin sözleşmelerde, TMK itfa edilinceye kadar ihraççının iflası du-
rumunda dahi karşı tarafın sözleşmeyi tek taraflı feshedemeyeceğine ilişkin hüküm bulunması,

c) Karşı tarafın, türev aracın teminat defterine kaydedilmesine onay vermesi,
ç) İhraççı ile karşı taraf arasında yapılan netleştirmelerin, teminat defterine kayıtlı olan

türev araçlar ve karşı taraf ile gerçekleştirilen diğer tüm işlemler bakımından ayrı ayrı yapılması.
(2) Türev araçlara ilişkin derecelendirme notuna sahip olma koşulunun değerlendiril-

mesinde:
a) Türkiye'de yerleşik kuruluşların karşı taraf olabilmeleri için uzun vadeli ulusal not-

larının asgari olarak yatırım yapılabilir seviyenin en yüksek ilk üç kademesine denk gelmesi,
b) Derecelendirme notu birinci fıkranın (a) bendi ile bu fıkranın (a) bendinde belirtilen

seviyenin en alt kademesinde olan kuruluşlar için notun görünümünün negatif olmaması,
c) İlgili kuruluşun aldığı birden fazla derecelendirme notu bulunması halinde en yüksek

ikinci derecelendirme notunun esas alınması,
gerekmektedir.
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(3) Türev araçlara ilişkin sözleşmelerin herhangi bir ilişkiden etkilenmeyecek şekilde
objektif koşullarda yapılması, adil bir fiyat içermesi ve türev araçların aşağıda belirtilen hu-
suslar dikkate alınarak güvenilir ve doğrulanabilir yöntemlerle değerlenmesi zorunludur:

a) Değerlemenin yalnızca karşı taraftan alınan fiyat kotasyonlarına dayandırılmaması,
b) Türev aracın güvenilir ve güncel piyasa fiyatının ya da böyle bir fiyatın bulunmaması

durumunda, yeterli ve genel kabul görmüş bir metodolojiye dayanan bir fiyatlama modelinin
değerlemeye esas teşkil etmesi,

c) Değerlemenin doğrulanmasının, gerekli sıklıkta ve ihraççının veya teminat sorum-
lusunun kontrol edebileceği şekilde yapılması kaydıyla, türev araç sözleşmesinin karşı tara-
fından bağımsız bir üçüncü kişi tarafından ya da teminat varlıklarının yönetiminden sorumlu
birimden bağımsız olan ve bu fonksiyonu yerine getirebilmek için yeterli bilgi ve donanıma
sahip olması kaydıyla ihraççı bünyesinde bir birim tarafından yapılması.

Teminat defteri
MADDE 12 – (1) İhraççılar, teminat varlıkları kendi malvarlıklarından ayrı ve özel he-

saplarda güvenli bir şekilde izlemek, yapılan her türlü kaydın günlük takibini sağlayacak şekilde
ayrı muhasebe hesapları açmak veya teminat varlıkları ayırt edici bir altyapı oluşturmak sure-
tiyle teminat defteri tutmakla yükümlüdürler.

(2) Teminat defterinin tutulmasına ilişkin iş akışları ihraççının yönetim kurulu tarafın-
dan onaylanır.

(3) Kurul, teminat varlıklara ilişkin kayıtların ihraççının yanı sıra ayrı bir kuruluş nez-
dinde de tutulmasını zorunlu tutabilir.

(4) Teminat varlıklar ile ilgili tüm işlem ve ihtilaflarda, teminat defterine yapılmış olan
kayıtlar esas alınır.

(5) Teminat varlıkların elektronik ortamda tutulduğu ihraçlarda teminat defteri güncel-
lendiği sıklıkta MKK’ya elektronik ortamda iletilir.

Teminat varlıkların korunması
MADDE 13 – (1) İhraççı, teminat varlıkların teminat uyum ilkelerine, izahname, ihraç

belgesi veya varsa özel sözleşmelerde belirtilen esaslara uygun olarak yönetilmesinden sorum-
ludur.

(2) TMK itfa edilinceye kadar teminat varlıklar, ihraççının yönetiminin veya denetimi-
nin kamu kurumlarına devredilmesi halinde dahi teminat amacı dışında tasarruf edilemez, reh-
nedilemez, teminat gösterilemez, kamu alacaklarının tahsili amacı da dâhil olmak üzere hac-
zedilemez, iflas masasına dâhil edilemez, ayrıca bunlar hakkında ihtiyati tedbir kararı verilemez.

(3) Teminat varlıklarla ilgili her türlü nakit akışı için bir banka nezdinde, ihraççının di-
ğer hesaplarından ayrı olarak bir hesap açılır. Bu Tebliğin 25 ve 26 ncı maddeleri çerçevesinde
alınacak tedbirler saklı olmak kaydıyla, ihraççının bir banka olması halinde bu hesap ihraççı
nezdinde açılabilir.

(4) Teminat varlıklardan tahsilat yapılması durumunda elde edilen nakit, bu Tebliğde
belirtilen teminat uyum ilkeleri sağlanmak koşuluyla;

a) Teminat defteri içinde ikame varlık olarak sınıflandırılabilir,
b) TMK geri ödemelerinde kullanılmak suretiyle teminat defterinden çıkarılabilir,
c) Yeni teminat varlıklarla değiştirilmek suretiyle ihraççı tarafından serbestçe tasarruf

edilebilir.
(5) Teminat varlıkların 10 ve 11 inci maddelerde belirtilen nitelikleri teminat defterine

kayıt tarihinden sonra kaybettiğinin anlaşılması veya bu nitelikleri haiz olmayan varlıkların
teminat defterine kaydedildiğinin anlaşılması halinde söz konusu varlıklar nitelikleri sağlayan
varlıklar ile değiştirilir.
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(6) Teminat varlıkların kredi kalitesinin korunması veya artırılması için teminat defte-
rine yeni teminat varlıklar eklenebileceği gibi, mevcut varlıklar değiştirilebilir.

(7) İhraççı satış öncesinde bu Tebliğ hükümlerinin uygulanmasına yönelik olarak, te-
minat sorumlusu ve varsa garanti veren kurum, nakit yöneticisi, hizmet sağlayıcı ve benzeri
üçüncü kişilerle TMK sahiplerinin korunmasını teminen gerekli sözleşmeleri yapmakla yü-
kümlüdür.

(8) İhraççının satış öncesinde teminat sorumlusu veya üçüncü bir taraf ile yapacağı söz-
leşmeler aracılığı ile 25 ve 26 ncı maddelerde belirtilen durumların gerçekleşmesi halinde te-
minat varlıklardan yapılan tahsilatların TMK sahipleri adına ayrı bir hesaba aktarımını sağla-
yacak tedbirleri alması zorunludur. Bu tedbirlere izahnamede veya ihraç belgesinde yer verilir.

(9) İhraççı, taşınmaz ipotekli kredi ve alacakların teminatı olan taşınmazlara ilişkin ka-
nuni zorunluluklardan kaynaklanan sigorta yükümlülükleri ile deniz, hava ve kara taşıtlarına
ilişkin ticari kredilerin teminatı olan varlıklara ilişkin sigorta yükümlülüklerinin, söz konusu
kredi ve alacakların teminat varlıklar arasında yer aldığı süre boyunca düzenli olarak yerine
getirildiğini takip etmekle yükümlüdür.

Hizmet sağlayıcı, nakit yöneticisi ve yedek hizmet sağlayıcı
MADDE 14 – (1) İhraççının bu Tebliğ kapsamındaki sorumlulukları devam etmek ko-

şuluyla, teminat varlıkların idaresine ilişkin görevler bir hizmet sağlayıcıya, teminat varlıklara
ilişkin nakdîn yönetilmesi hizmeti ise bir nakit yöneticisine devredilebilir.

(2) Aşağıdaki hallerde, toplam yükümlülükleri üstlenmeksizin, teminat varlıkları yö-
netmek ve teminat varlıklardan elde edilen gelir yeterli olduğu ölçüde toplam yükümlülüklerden
kaynaklanan ödemeleri yapmak üzere görevlendirilecek yedek hizmet sağlayıcının, TMK’nın
satışı öncesinde ihraççı tarafından Kurula bildirilmesi ve izahname veya ihraç belgesinde açık-
lanması zorunludur:

a) İhraççının toplam yükümlülüklerini vadesinde yerine getirememesi,
b) Toplam yükümlülüklerin, varlıkların toplam değerini aşması,
c) İhraççının yönetiminin veya denetiminin kamu kurumlarına devredilmesi,
ç) İhraççının faaliyet izninin kaldırılması,
d) İhraççının iflâsı.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Teminat Uyum İlkeleri

Nominal değer uyumu
MADDE 15 – (1) Teminat varlıkların nominal değeri, TMK’nın nominal değerinden

az olamaz.
(2) Nominal değer hesaplanırken kredilerin bakiye anapara tutarları, iskontolu borç-

lanma araçlarının ihraç fiyatı, primli borçlanma araçlarının ise nominal değeri dikkate alınır.
(3) Nominal değer uyumu hesaplamalarında türev araçlar dikkate alınmaz.
Nakit akımı uyumu
MADDE 16 – (1) Hesaplama tarihini takip eden 1 yıl içerisinde teminat varlıklardan

elde edilmesi beklenen toplam faiz, getiri ve benzeri gelirler toplamı, aynı dönemde toplam
yükümlülüklerden kaynaklanması beklenen ödemelerden az olamaz.

Net bugünkü değer uyumu
MADDE 17 – (1) VTMK ihraçlarında, teminat varlıkların net bugünkü değeri, toplam

yükümlülüklerin net bugünkü değerinden, teminat varlıkların türüne göre bu Tebliğin 4 numa-
ralı ekinde yer alan tablonun II numaralı sütununda belirtilen oranlardan az olmamak üzere ih-
raççının belirleyeceği bir oranda daha fazla olmalıdır. 18 inci madde çerçevesinde stres testi
ölçümü yapılması gereken VTMK ihraçlarında ise, aynı madde kapsamında yapılan stres testi
senaryolarının tümünde teminat varlıkların türüne göre asgari olarak bu Tebliğin 4 numaralı
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ekinde yer alan tablonun III numaralı sütununda belirlenen teminat fazlası oranları sağlanma-
lıdır. Farklı varlıkların teminat defterine kaydedilmesi durumunda teminat fazlası oranı, ilgili
varlıklara ilişkin bu Tebliğin 4 numaralı ekinde yer alan tabloda belirtilen oranların uygulanması
suretiyle hesaplanan ağırlıklı ortalamadan az olamaz.

(2) İTMK ihraçlarında ise teminat varlıkların net bugünkü değeri, toplam yükümlülük-
lerin net bugünkü değerinden ihraççının başlangıçta belirleyeceği bir oranda daha fazla olma-
lıdır. Bu oran %2’den az olamaz.

(3) Toplam yükümlülüklerin ve teminat varlıkların net bugünkü değerleri Türkiye Mu-
hasebe Standartları kapsamında finansal araçlara ilişkin değerleme esasları uyarınca belirlenir.

(4) Net bugünkü değerin hesaplanmasına ilişkin olarak Kurulca farklı esaslar getirile-
bilir.

Stres testi
MADDE 18 – (1) Net bugünkü değer uyumunun faiz oranları ve kurlardaki muhtemel

değişikliklere duyarlılığı stres testi ile ölçülür.
(2) VTMK ihraçlarında, VTMK ile teminat varlıkların para birimlerinin veya faiz tür-

lerinin (sabit veya değişken) farklı olması halinde; İTMK ihraçlarında ise her durumda stres
testi ölçümü yapılması zorunludur.

(3) İTMK ihraçlarında, bu madde çerçevesinde yapılacak stres testi senaryolarının tü-
münde 17 nci maddenin ikinci fıkrası çerçevesinde belirlenen teminat fazlası oranı sağlanma-
lıdır. Teminat fazlası ikame varlıklardan oluşur ve teminat defterine kaydedilir. İkame varlık-
ların teminat fazlasını oluşturan bölümü 19 uncu maddenin ikinci fıkrasında belirtilen sınırla-
mada dikkate alınmaz.

(4) Stres testlerinde kredi ve alacaklardan beklenen nakit akımları, ait olduğu para bi-
rimlerine ilişkin swap oranlarından elde edilen getiri eğrileri kullanılarak iskonto edilir. İlgili
kredi ve alacağın vadesiyle uyumlu bir swap oranının bulunmaması halinde, öncesi ve sonra-
sında faiz oranı bilinen vadeler kullanılarak faiz oranları türetilir. Faiz oranı bilinen en son va-
deyi aşan vadeler için, en son vadenin faiz oranı kullanılır.

(5) Beklenen nakit akımları, tahmin edilen erken ödeme oranları ve varsa erken ödeme
ücretleri dikkate alınarak hesaplanır. Erken ödeme oranları, her bir kredi ve alacağın faiz oranı
ile kredi ve alacağın vadesine uyumlu piyasa faiz oranı arasındaki fark ve ayrıca benzer var-
lıkların geçmiş dönemlerdeki erken ödeme istatistikleri kullanılarak hesaplanır. Değişken faizli
kredi ve alacakların, hesaplama tarihinde geçerli olan faiz oranının kredi ve alacağın vadesi
boyunca değişmeyeceği varsayılır.

(6) Faiz oranlarındaki değişikliklerin etkisini ölçmek için, swap oranlarından elde edilen
getiri eğrileri yukarı ve aşağı yönde paralel kaydırılır. Paralel kaydırma, her bir vade için geçerli
TL faiz oranının 300 baz puan, yabancı para faiz oranının ise 150 baz puan oranında artırılması
ve azaltılması suretiyle yapılır. Kaydırmalar sonucunda elde edilen faiz oranının negatif olması
halinde, faiz oranı sıfır olarak dikkate alınır.

(7) Kurlardaki değişikliklerin yabancı para birimlerinden nakit akımlarına etkisini ölç-
mek için, TCMB tarafından ilan edilen gösterge niteliğindeki döviz alış kuru esas alınmak su-
retiyle döviz alış kuru %30 oranında artırılır ve azaltılır.

(8) Stres testlerinde, ikame varlıklar ve türev araçların 17 nci maddenin üçüncü fıkra-
sında belirtilen esaslar çerçevesinde tespit edilen değerleri kullanılır.

(9) Stres testi yapılması zorunlu olan ihraçlarda teminat varlıklar en az ayda bir defa
bu teste tabi tutulur.

İTMK’ya ilişkin özel hükümler
MADDE 19 – (1) İTMK ihraçları kapsamında;
a) Teminat uyum ilkelerine ilişkin hesaplamalarda;
1) 10 uncu maddede belirtilen nitelikleri kaybeden kredi ve alacaklar,
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2) Konut finansmanından kaynaklanan kredi ve alacakların, kredi ve alacağın temina-
tının değerinin %75’ini aşan kısmı,

3) İlgili sicilde ipotek tesis edilmek suretiyle teminat alınmış ticari kredi ve alacakların,
kredi ve alacağın teminatının değerinin %50’sini aşan kısmı,

dikkate alınmaz. (2) ve (3) numaralı alt bentlerde belirtilen sınırlamalar teminatın de-
ğerindeki değişikliklere göre en az yılda bir defa gözden geçirilir ve yapılan hesaplamalarda
teminatın en son tespit edilen değeri dikkate alınır.

b) İTMK ihracına konu edilen varlıkların net bugünkü değeri; kredi ve alacaklardan
beklenen nakit akımları, tahmin edilen erken ödeme oranları ve varsa erken ödeme ücretleri
dikkate alınarak hesaplanır.

c) (a) bendinin (2) ve (3) numaralı alt bentlerine uyumun tespiti için dikkate alınacak
teminat değerindeki değişikliklerin tespiti ile (b) bendi uyarınca erken ödeme oranlarının he-
saplanması amacıyla ihraççı veya hizmet sağlayıcı tarafından kullanılan yöntemler hakkında
teminat sorumlusuna ve Kurula bilgi verilir. Kurul teminatın değerindeki değişikliklerin tespi-
tinde ve erken ödeme oranlarının tahmininde belirli bir yöntemin kullanılmasını şart koşabilir.

ç) Taşınmaz fiyatlarındaki değişimin hesaplanmasına ilişkin olarak genel kabul görmüş
bir endeksin bulunması halinde, (a) bendinin (2) ve (3) numaralı alt bentlerine uyumun tespiti
için dikkate alınacak teminat değerindeki değişikliklerin tespitinde bu endeks dikkate alınır.
Buna göre, taşınmaz fiyatlarında genel ya da belirli bir bölge itibariyle azalma tespit edilmesi
halinde, (a) bendinin (2) ve (3) numaralı alt bentlerinde belirtilen sınırlamalar, ilgili taşınmazın
değeri ortalama değişim oranı kadar azalmış kabul edilerek uygulanır. Bir taşınmazın değerinde
piyasa ortalamasına göre önemli ölçüde azalma olduğuna dair emareler mevcutsa ihraççı tara-
fından bu taşınmaz için yeni bir değerleme yaptırılması zorunludur.

(2) Teminat varlıklar arasında yer alan ilgili sicilde ipotek tesis edilmek suretiyle teminat
altına alınmış deniz ve hava taşıtlarına ilişkin olanlar dışındaki ticari kredi ve alacakların net
bugünkü değeri teminat varlıkların toplam net bugünkü değerinin %15’ini aşamaz.

(3) İkame varlıkların net bugünkü değeri, teminat varlıkların toplam net bugünkü de-
ğerinin %15’ini aşamaz.

Teminat uyum ilkelerine uyumun kontrolü
MADDE 20 – (1) Teminat uyum ilkelerine uyum, ihraççı tarafından teminat varlıklara

ilişkin her değişiklikte ve asgari olarak ayda bir kez kontrol edilir.
(2) İhraççılar, bu Tebliğde yer alan hükümler saklı kalmak kaydıyla, TMK sahiplerinin

haklarının korunmasını teminen ilave teminat uyum ilkeleri, bu ilkelerin ihlali ve ödeme yü-
kümlülüğünün yerine getirilmemesine ilişkin ilave şartlar ve yaptırımlar belirleyebilirler. Bu
durumda teminat sorumlusu ile yapılan sözleşmede bu Tebliğde yer alan hususların yanı sıra
belirlenen ilave teminat uyum ilkeleri, bu ilkelerin ihlali ve ödeme yükümlülüğünün yerine ge-
tirilmemesine ilişkin ilave şartlar ve yaptırımların teminat sorumlusu tarafından kontrol edil-
mesine ilişkin esasların düzenlenmesi zorunludur.

Bilgilendirme ve kamuyu aydınlatma esasları
MADDE 21 – (1) TMK sahiplerinin bilgilendirilmesini teminen;
a) Teminat uyum ilkelerine uyum raporu ve 23 üncü madde kapsamındaki bildirimler,

raporun veya bildirimin teminat sorumlusu tarafından ihraççıya iletildiği gün,
b) İhraççı tarafından üçer aylık hesap dönemleri itibarıyla TMK’ya teminat oluşturan

varlıklardan yapılan tahsilatları ve TMK sahiplerine yapılan ödemeleri içeren ve bu Tebliğin 5
numaralı ekinde yer alan örneğe uygun olarak hazırlanan yatırımcı raporu ilgili hesap döne-
minin bitimini izleyen altı iş günü içinde,

c) İhraççının kısmen veya tamamen ödeme yükümlülüğünü yerine getiremediği hususu,
söz konusu durumun ortaya çıktığı tarihte,

ihraççının internet sitesinde ve KAP’ta ihraççı tarafından ilan edilir.
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(2) TMK’nın halka arz edilmeksizin ihraç edilmesi durumunda ise birinci fıkra kapsa-
mında yapılması gereken ilanlar MKK aracılığıyla TMK sahiplerine elektronik ortamda iletilir
ve ihraççının internet sitesinde yayımlanarak TMK sahiplerinin erişimine açık tutulur. İlanın
ihraççının internet sitesinde yayımlandığı hususu, ilanı takip eden altı iş günü içinde Kurula
varsa gerekli erişim bilgileri ile birlikte iletilir.

BEŞİNCİ BÖLÜM
Teminat Sorumlusu

Teminat sorumlusunun atanması
MADDE 22 – (1) Teminat sorumlusu yazılı bir sözleşme ile TMK ihracından önce be-

lirlenir. Teminat sorumlusuyla imzalanan sözleşme üç işgünü içinde Kurula gönderilir. Teminat
sorumlusu, ihraççının yönetim kurulu tarafından seçilebilir. Teminat sorumlusu, ihraççının fi-
nansal tablolarının bağımsız denetimini gerçekleştiren kuruluş veya bu kuruluşun ilişkili olduğu
merkezi yurtdışında bulunan aynı bağımsız denetim kuruluşu ile hukuki bağlantısı olan Türkiye’de
yerleşik diğer kuruluşlar arasından seçilemez.

(2) Teminat sorumlusunun belirlenmesine ilişkin sözleşme, haklı gerekçelerin varlığı
halinde, bu gerekçelerin yazılı olarak Kurula iletilmesi ve Kurulun uygun görüşünün alınması
koşuluyla sona erdirilebilir. Sona erme durumunda, teminat sorumlusunun nezdindeki gerekli
tüm bilgilerin, yerine geçecek olan teminat sorumlusuna devredilmek üzere ihraççıya teslim
edilmesi zorunludur.

(3) Kurul, TMK sahiplerinin haklarının korunması amacıyla teminat sorumlusu olmak
için gereken nitelikleri kaybeden veya bu Tebliğ ile kendisine verilen görevlerin yerine getiril-
mesinde ihmali veya kusuru bulunan teminat sorumlusunun değiştirilmesini istemeye veya re-
sen değiştirmeye yetkilidir.

(4) Teminat sorumlusu, bu Tebliğden kaynaklanan görevlerini icra ederken Uluslararası
Denetim ve Güvence Standartları Kurulu tarafından yayımlanan 4400 numaralı Finansal Bil-
gilerle İlgili Üzerinde Mutabık Kalınan Prosedürlere İlişkin Uluslararası Hizmet Standardına
uyar ve kendisine ait görevlerin yerine getirilmesi sorumluluğunu başkasına devredemez.

Teminat sorumlusunun görevleri
MADDE 23 – (1) Teminat sorumlusu, sözleşme süresince;
a) Bu Tebliğ hükümlerine uygun varlıkların kaydedilmesi suretiyle teminat defterinin

oluşturulup oluşturulmadığını ve başvuru tarihi itibarıyla teminat uyum ilkelerinin sağlanıp
sağlanmadığını inceler,

b) Teminat defterinin elektronik ortamda tutulması halinde, teminat varlıkların bu Teb-
liğe uygun olarak kaydedilmesi ve korunmasını teminen ihraççının ve/veya hizmet sağlayıcının
bilgi işlem sistemi ve altyapısında gerekli çapraz kontrollerin, otomasyon ve yetkilendirmelerin
tesis edildiğini inceler, bu incelemenin sonuçlarını içeren bir raporu ihraççıya sunar ve bir ör-
neğini Kurula gönderir,

c) Varlıkların teminat defterine eklenmesine, teminat defterinden çıkarılmasına ve 13 üncü
maddenin dördüncü, beşinci ve altıncı fıkraları çerçevesinde değiştirilmesine ilişkin olarak ya-
pılan kayıtları, bunlara dayanak kredi dokümanlarını ve gerek gördüğü diğer bilgi ve belgeleri
inceleyerek doğruluğunu teyit eder,

ç) Teminat varlıkların bu Tebliğde belirtilen teminat uyum ilkelerine uygunluğunu ve
yapılan stres testi ölçümlerinin doğruluğunu inceler,
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d) Halka arz edilerek yapılan ihraçlarda asgari üçer aylık hesap dönemleri, halka arz
edilmeksizin yapılan ihraçlarda ise asgari altışar aylık hesap dönemleri itibarıyla olmak şartıyla
teminat sorumlusunun serbestçe belirleyebileceği zamanlarda (c) ve (ç) bentlerinde yer verilen
incelemelerin sonuçlarını ve bu Tebliğin 25 ve 26 ncı maddeleri kapsamında olunması halinde
müteakip kontrollerin sonuçlarını içerecek şekilde hazırlanan teminat uyum ilkelerine uyum
raporunun bir örneğini hesap döneminin bitimini izleyen yirmi iş günü içinde ihraççıya iletir,

e) Bu Tebliğde belirtilen teminat uyum ilkelerinin ihlal edilmesi durumunda, ihlalin
tespit edildiği tarihten itibaren bir ay içerisinde, söz konusu ilkelere uyumun yeniden sağlanıp
sağlanmadığını, teminat varlıklardan yapılan tahsilatların TMK sahipleri adına açılan ayrı bir
hesapta biriktirilip biriktirilmediğini ve varsa ihlal süresi boyunca muaccel hale gelen TMK
yükümlülüklerinin yerine getirilmesinde kullanılıp kullanılmadığını kontrol eder ve 25 inci
maddede belirtilen bildirimleri gerçekleştirir,

f) TMK’dan kaynaklanan ödeme yükümlülüğünün kısmen veya tamamen yerine geti-
rilmediği tarihten itibaren bir ay içerisinde, teminat varlıklardan yapılan tahsilatların TMK sa-
hipleri adına ayrı bir hesapta biriktirilip biriktirilmediğini, yalnızca muaccel hale gelen TMK
yükümlülüklerinin yerine getirilmesinde kullanılıp kullanılmadığını, teminat varlıkların TMK
sahiplerinin alacaklarını karşılayıp karşılamadığını kontrol eder ve 26 ncı maddede belirtilen
bildirimleri gerçekleştirir,

g) Sözleşmeden kaynaklanan diğer yükümlülüklerini ve Kurul tarafından talep edile-
bilecek diğer görevleri yerine getirir.

(2) Teminat ilkelerine uyum raporunun hazırlandığı tarih itibarıyla teminat varlıkların
kalan ortalama birim anapara değerinin 20.000 TL’den düşük veya sayılarının 500’den yüksek
olduğu durumda, birinci fıkranın (a), (b), ve (c) bentlerinde yapılacak incelemeler, asgari %95
oranında bir güvenilirlik düzeyi esas alınarak hesaplanacak örneklem sayısı üzerinden gerçek-
leştirilir.

(3) Kurul, ihraççının veya ihracın niteliğini göz önünde bulundurarak varlıkların teminat
defterinden çıkarılmasını teminat sorumlusunun onayına bağlayabilir.

(4) Teminat sorumlusu, teminat varlıklarla ilgili bu Tebliğ hükümlerine bir aykırılık
tespit etmesi halinde aykırılıkların giderilmesini ihraççıdan talep eder.

Teminat sorumlusunun yetkileri
MADDE 24 – (1) Teminat sorumlusu, ihraççıdan teminat varlıklara ilişkin her türlü

bilgi ve belgeyi istemeye, ilgili kayıtları incelemeye ve çalışanlardan bilgi almaya yetkilidir.
Bu hususlara teminat sorumlusu ile imzalanacak sözleşmede yer verilmesi zorunludur.

(2) Teminat sorumlusu bu Tebliğ kapsamındaki görevlerini sağlıklı bir şekilde yerine
getirebilmek için, bağımsız denetim, değerleme ve derecelendirme kuruluşları ve gerek görülen
durumlarda sicil müdürlükleri veya ilgili kayıt kuruluşlarından her türlü bilgi ve belgeyi iste-
meye, ilgili kayıtları incelemeye ve çalışanlardan bilgi almaya yetkilidir.

(3) Teminat sorumlusu, talep ettiği bilgi ve belgelere ulaşılmasının engellenmesi halinde
durumu derhal Kurula bildirir.

ALTINCI BÖLÜM
Tedbirler

Teminat uyum ilkelerinin ihlali
MADDE 25 – (1) Teminat uyum ilkelerinin ihlalinin teminat sorumlusu tarafından tes-

pit edildiği tarihten itibaren bir ay içerisinde teminat varlıkların ihraççı tarafından yapılandı-
rılması, ihraç edilen TMK’ların geri satın alınması veya benzeri tedbirlerin alınması suretiyle
teminat uyum ilkelerine uyumun yeniden sağlanması ve bunun teminat sorumlusu tarafından
teyit edilmesi zorunludur.
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(2) Teminat uyum ilkelerinin ihlal edilmesi halinde, ihlalin tespit edildiği tarihten söz
konusu ilkelere uyumun yeniden sağlandığı tarihe kadar teminat varlıklardan yapılan tahsilatlar
TMK sahipleri adına ayrı bir hesapta biriktirilir ve yalnızca ihlal süresi boyunca muaccel hale
gelen TMK yükümlülüklerinin yerine getirilmesinde kullanılır.

(3) Teminat sorumlusu, teminat uyum ilkelerinin sağlanıp sağlanmadığını, teminat var-
lıklardan yapılan tahsilatların TMK sahipleri adına açılan ayrı bir hesapta biriktirilip biriktiril-
mediğini ve varsa ihlal süresi boyunca muaccel hale gelen TMK yükümlülüklerinin yerine ge-
tirilmesinde kullanılıp kullanılmadığını kontrol eder. Bu kontroller sonucunda;

a) Teminat uyum ilkelerinin sağlandığının tespit edilmesi durumunda ayrı bir hesapta
biriktirilen nakit ihraççı hesaplarına aktarılarak ihraççı tarafından kullanılabilir,

b) Teminat uyum ilkelerinin sağlanmadığının, teminat varlıklardan yapılan tahsilatların
TMK sahipleri adına ayrı bir hesapta biriktirilmediğinin veya bu tahsilatların ihlal süresi bo-
yunca muaccel hale gelen TMK yükümlülüklerinin yerine getirilmesinde kullanılmadığının
tespit edilmesi halinde teminat sorumlusu tarafından ihraççıya bildirimde bulunulur.

İhraççının yükümlülüklerini yerine getirememesi
MADDE 26 – (1) İhraççının TMK’dan kaynaklanan ödeme yükümlülüğünü kısmen

veya tamamen yerine getirememesi durumunda, bu durum ivedilikle teminat sorumlusuna bil-
dirilir.

(2) Teminat sorumlusu tarafından hazırlanan raporlarda teminat uyum ilkelerinin ihlal
edilmediğinin tespit edilmesine rağmen, ihraççının TMK’dan kaynaklanan ödeme yükümlü-
lüğünü kısmen veya tamamen yerine getirememesi durumunda ödeme yükümlülüğünün yerine
getirilmediği tarihten itibaren teminat varlıklardan yapılan tahsilatlar TMK sahipleri adına ayrı
bir hesapta biriktirilir ve yalnızca muaccel hale gelen TMK yükümlülüklerinin yerine getiril-
mesinde kullanılır.

(3) TMK’dan kaynaklanan ödeme yükümlülüğünün kısmen veya tamamen yerine ge-
tirilmediği tarihten itibaren bir ay içerisinde;

a) Teminat varlıklardan yapılan tahsilatların TMK sahipleri adına ayrı bir hesapta bi-
riktirilip biriktirilmediğinin,

b) Yalnızca muaccel hale gelen TMK yükümlülüklerinin yerine getirilmesinde kullanılıp
kullanılmadığının,

c) Teminat varlıkların TMK sahiplerinin alacaklarını karşılayıp karşılamadığının,
teminat sorumlusu tarafından tespit edilmesi ve tespitlerin ihraççıya bildirilmesi zorun-

ludur.
(4) Teminat sorumlusu tarafından üçüncü fıkrada belirtilen şartların ihraççı tarafından

kısmen veya tamamen sağlanmadığının tespiti halinde 13 üncü maddenin sekizinci fıkrası kap-
samında teminat varlıkların esas borçlularına; TMK sahipleri adına açılan, ihraççı nezdinde
bulunmayan ve ihraççıya ait olmayan bir hesaba ödeme yapmaları gerektiğine ilişkin yazı gön-
derilmesi veya Kurulca uygun görülen muadil tedbirlerin alınması zorunludur.

(5) İhraççının TMK’dan kaynaklanan ödeme yükümlülüğünü kısmen veya tamamen
yerine getirememesi durumunda, alacağı teminat varlıklarla karşılanmayan TMK sahipleri te-
minat varlıkların tahsil edilmesini beklemeksizin ihraççının diğer malvarlığına başvurabilir.

İdareciye ilişkin esaslar
MADDE 27 – (1) 14 üncü maddenin ikinci fıkrasında belirtilen hallerin gerçekleşmesi

durumunda ihraççı tarafından belirlenen yedek hizmet sağlayıcının, herhangi bir nedenle görevini
yerine getiremeyecek olması halinde Kurul, toplam yükümlülükleri üstlenmeksizin, teminat
varlıkları yönetmek ve teminat varlıklardan elde edilen gelir yeterli olduğu ölçüde toplam
yükümlülükleri yerine getirmek için kullanmak üzere ihraççı niteliğini haiz bir başka banka
ya da İFK’yı, teminat sorumlusunu veya başka bir bağımsız denetim kuruluşunu idareci olarak
atar.
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(2) İdarecinin atanması durumunda teminat varlıklardan elde edilen gelir, öncelikle
TMK sahiplerine ve teminat varlıkların korunması amacıyla yapılmış olan sözleşmelerin karşı
taraflarına yapılacak ödemelerde kullanılır.

(3) Kanunun 59 uncu maddesinin beşinci fıkrası kapsamında Yatırımcıları Tazmin Mer-
kezine hizmetleri karşılığında teminat varlıklardan yapılacak ödeme idareciye yapılır.

(4) İdareci, toplam yükümlülüklerden kaynaklanan ödemelerin vadesinde yapılabilmesi
için teminat varlıkları aktif olarak yönetebilir, gerektiğinde varlık satabilir, yeni varlık satın
alabilir, kredi kullanabilir veya repo işlemleri gerçekleştirebilir.

(5) İdareci, Kurulun uygun görüşünü alarak teminat varlıkları ve toplam yükümlülükleri
kısmen veya tamamen ihraççı niteliğini haiz başka bir banka veya İFK’ya devredebilir. Dev-
ralan banka veya İFK devir ile birlikte teminat varlıkların mülkiyetini edinir ve toplam yüküm-
lülüklerden kaynaklanan ödemelerden sorumlu olur. Toplam yükümlülüklerin tamamen karşı-
lanmasından sonra artan teminat varlıklar devralan banka veya İFK’ya aittir.

(6) Teminat varlık ve toplam yükümlülüklerin devredilememesi ve teminat varlıklardan
elde edilen gelirin yeterli olmaması durumunda idareci, toplam yükümlülüklerden kaynaklanan
ödemelerin yapılmasından sorumlu değildir. Teminat varlıklardan elde edilen gelirin yeterli ol-
maması durumda 26 ncı madde hükümleri uygulanır. İdareci, ancak TMK sahiplerinin menfaati
açısından gerekli görmesi halinde, TMK’ların erken itfa edilmesini Kurula önerebilir. Kurulun
uygun görmesi durumunda idareci teminat varlıkların nakde dönüştürülmesi ve TMK’ların er-
ken itfa edilmesi işlemlerini yürütür.

YEDİNCİ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Kurul ücreti
MADDE 28 – (1) Satışı yapılacak TMK’nın varsa nominal değerinden aşağı olmamak

üzere, ihraç değeri üzerinden Kurul adına açılan hesaba yatırılacak ücretin hesaplanmasında
aşağıdaki oranlar esas alınır:

a) Vadesi 179 güne kadar olanlar için on binde beş,
b) Vadesi 180 gün ile 364 gün arasında olanlar için on binde yedi,
c) Vadesi 365 gün ile 730 gün arasında olanlar için binde bir,
ç) Vadesi 730 günden daha uzun olanlar için binde iki.
(2) Ücretlerin hesaplanmasında bir yıl 365 gün, bir ay ise 30 gün olarak uygulanır.
(3) TMK ihraçlarına ilişkin olarak alınacak Kurul ücretleri hakkında II-31.1 sayılı Borç-

lanma Araçları Tebliğinin 12 nci maddesinin üçüncü, dördüncü ve beşinci fıkraları hükümleri
kıyasen uygulanır.

İhraca ilişkin giderler
MADDE 29 – (1) Kurul ücreti ve ihraca ilişkin giderlerin ihraççı tarafından ödenmesi

esastır. Ancak teminat varlıklara ihraçla ilgili katlanılacak giderler kadar teminat fazlası eklen-
mesi durumunda; nakit yöneticisi, hizmet sağlayıcısı, teminat sorumlusu ve benzeri taraflara
ilişkin giderlerin teminat varlıklardan ödenmesi mümkündür. Bu durumda söz konusu giderler
için eklenen teminat fazlası bu Tebliğin dördüncü bölümü kapsamında yapılacak hesaplama-
larda dikkate alınmaz.

Kurul denetimi ve bilgi verme
MADDE 30 – (1) Kurul, ihraççıların TMK’lara ilişkin hesap ve işlemlerini Kanun uya-

rınca denetleyebilir ve bu kuruluşlardan TMK’nın izlenmesine dair her türlü bilgi ve belgeyi
isteyebilir.
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Benzer başvuruların Kurulca sonuçlandırılması
MADDE 31 – (1) Bu Tebliğde sayılmamakla birlikte, Kurulun diğer düzenlemelerinin

kapsamı içinde yer almayan ve niteliği itibari ile TMK olduğu Kurulca kabul edilecek sermaye
piyasası araçlarına ait izahname veya ihraç belgesinin onaylanmasına ilişkin başvurular, bu
Tebliğ hükümlerinin kıyasen uygulanması suretiyle sonuçlandırılır.

Tebliğde yer alan tutarların yeniden belirlenmesi
MADDE 32 – (1) Bu Tebliğde belirtilen tutarlar her yıl Maliye Bakanlığınca ilan edilen

yeniden değerleme katsayısı dikkate alınarak Kurulca yeniden belirlenebilir.
Yürürlükten kaldırılan mevzuat
MADDE 33 – (1) 4/8/2007 tarihli ve 26603 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İpotek

Teminatlı Menkul Kıymetlere İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğ (Seri: III, No: 33) ile 12/9/2009
tarihli ve 27347 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Varlık Teminatlı Menkul Kıymetlere İlişkin
Esaslar Tebliği (Seri: III, No: 38) yürürlükten kaldırılmıştır.

(2) Kurulun diğer düzenlemelerinde İpotek Teminatlı Menkul Kıymetlere İlişkin Esaslar
Hakkında Tebliğ (Seri: III, No: 33) ile Varlık Teminatlı Menkul Kıymetlere İlişkin Esaslar Teb-
liğine (Seri: III, No: 38) yapılan atıflar bu Tebliğe yapılmış sayılır.

MKK’ya bildirim zorunluluğu
GEÇİCİ MADDE 1 – (1) İhraççılar, yurtdışında ihraç edilmiş ve halen tedavülde olan

TMK ile ilgili olarak bu Tebliğin yürürlük tarihinden itibaren bir ay içinde MKK’ya bilgi verir.
Mevcut başvuruların sonuçlandırılması
GEÇİCİ MADDE 2 – (1) Bu Tebliğin yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla Kurulca karara

bağlanmamış başvurular, bu Tebliğ hükümlerine göre sonuçlandırılır.
(2) Bu Tebliğin yürürlüğe girmesinden önce Kurulca karara bağlanmış ancak yürürlük

tarihi itibarıyla satışı tamamlanmamış TMK’nın ihraç değerleri üzerinden Kurula yatırılacak
ücretin hesaplanmasında, başvurunun karara bağlandığı tarih itibarıyla yürürlükte olan mevzuat
esas alınır.

Geçiş hükümleri
GEÇİCİ MADDE 3 – (1) Bu Tebliğin yürürlük tarihinden önce izahnamesi veya ihraç

belgesi onaylanan TMK’lar ve bu TMK’larla ilgili olarak atanmış teminat sorumluları hakkında
izahname veya ihraç belgesinin onaylandığı tarihte yürürlükte olan mevzuat hükümleri uygu-
lanır.

Teminat defterinin MKK’ya iletilmesi ve MKK aracılığıyla TMK sahiplerine
yapılacak ilanlar

GEÇİCİ MADDE 4 – (1) Bu Tebliğin 12 nci maddesinin beşinci fıkrası uyarınca te-
minat defterlerinin MKK’ya iletilmesi uygulaması ile 21 inci maddesi uyarınca halka arz edil-
meksizin gerçekleştirilen TMK ihraçlarında TMK sahiplerine iletilmesi gereken rapor ve bil-
dirimlerin MKK aracılığıyla elektronik ortamda iletilmesi uygulamasına MKK tarafından du-
yurulacak tarihte başlanır.

Teminat sorumlusunun belirlenmesi
GEÇİCİ MADDE 5 – (1) Sermaye piyasasında bilgi sistemleri denetimi faaliyetinde

bulunabilecek kuruluşlar listesi Kurulca belirlenmeden önce izahname veya ihraç belgesi Ku-
rulca onaylanan TMK ihraçlarında, teminat sorumlusu, sermaye piyasasında bağımsız denetim
faaliyetinde bulunmakla yetkili kuruluşlar arasından belirlenir.

Yürürlük
MADDE 34 – (1) Bu Tebliğin 13 üncü maddesinin dokuzuncu fıkrası yayımı tarihinden

bir yıl sonra, diğer hükümleri yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 35 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Kurul yürütür.
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Sermaye Piyasası Kurulundan:
BİLGİ SUİSTİMALİ VE PİYASA DOLANDIRICILIĞI İNCELEMELERİNDE

UYGULANACAK TEDBİRLER TEBLİĞİ
(V-101.1)

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı; 6/12/2012 tarihli ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası

Kanununun 106 ncı ve 107 nci maddelerinde sayılan fiillerin işlendiğine dair makul şüphe bu-
lunan hallerde veya bu fiillerin işlendiğinin tespit edilmesi halinde gerekli tedbirlerin alınarak
piyasanın etkin ve sağlıklı işleyişinin temin edilmesidir.

Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Tebliğin kapsamını; Kanunun 101 inci maddesinin birinci fıkra-

sında sayılan tedbirlerin uygulanmasına ilişkin usûl ve esaslar oluşturmaktadır.
Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Tebliğ, Kanunun 101 inci maddesinin birinci fıkrasına dayanılarak

düzenlenmiştir.
Tanımlar ve kısaltmalar
MADDE 4 – (1) Bu Tebliğde geçen;
a) Borsa: Anonim şirket şeklinde kurulan, sermaye piyasası araçları, kambiyo ve kıy-

metli madenler ile kıymetli taşların ve Kurulca uygun görülen diğer sözleşmelerin, belgelerin
ve kıymetlerin serbest rekabet şartları altında kolay ve güvenli bir şekilde alınıp satılabilmesini
sağlamak ve oluşan fiyatları tespit ve ilan etmek üzere kendisi veya piyasa işleticisi tarafından
işletilen ve/veya yönetilen, alım satım emirlerini sonuçlandıracak şekilde bir araya getiren veya
bu emirlerin bir araya gelmesini kolaylaştıran, Kanuna uygun olarak yetkilendirilen ve düzenli
faaliyet gösteren sistemleri ve pazar yerlerini,

b) Brüt takas: Aynı gün içinde, bir yatırımcı tarafından veya bir sermaye piyasası ara-
cında gerçekleştirilen tüm alış ve satış işlemlerine ilişkin takas yükümlülüklerinin netleştirmeye
tabi tutulmaksızın takas gününde ayrı ayrı yerine getirilmesini,

c) Depo şartı: Bir sermaye piyasası aracına ilişkin alım veya satım emri verildiğinde,
emir konusu işleme ilişkin nakit veya sermaye piyasası aracının, yatırımcının emri verdiği ya-
tırım kuruluşu nezdindeki hesaplarında bulunuyor olması veya emrin verildiği anda yatırım
kuruluşuna peşinen tevdi edilmesi ve takas yükümlülüğü yerine getirilinceye kadar söz konusu
nakit ya da sermaye piyasası aracının bu hesaplarda tutulması zorunluluğunu,

ç) Geçici işlem yapma yasağı: 6 aydan 2 yıla kadar olan işlem yapma yasağını,
d) Kanun: 6/12/2012 tarihli ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanununu,
e) Kamuyu Aydınlatma Platformu: Mevzuat uyarınca kamuya açıklanması gerekli olan

bilgilerin elektronik imzalı olarak iletildiği ve kamuya duyurulduğu elektronik sistemi,
f) Kurul: Sermaye Piyasası Kurulunu,
g) Makul şüphe: Sermaye piyasalarında; işlem gerçekleştiren kişilerin veya onlarla bir-

likte hareket edenlerin işlem kalıpları ve hesaplarında gerçekleştirilen transferler, sermaye pi-
yasası araçlarının geçmiş dönem fiyat miktar analizleri, fiili dolaşım oranları, sermaye piyasası
araçları ile ilgili haber ve açıklamalar, ihbar veya şikâyetler ile bunları destekleyen emareler
dikkate alınarak yapılan incelemeler sonucunda Kanunun 106 ncı ve 107 nci maddelerinde sa-
yılan fiillerin işlendiğine dair oluşan şüpheyi,
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ğ) MKK: Merkezi Kayıt Kuruluşu Anonim Şirketini,
h) İşlem yapma yasağı: Bu Tebliğin İkinci Bölümünde düzenlenen yasağı,
ı) Piyasa bazında pozisyon limiti: Vadeli işlem ve opsiyon piyasalarında aynı dayanak

varlığa bağlı tüm sözleşmeler için piyasadaki açık pozisyon toplamının karşılık gelebileceği
azami dayanak varlık sayısını,

i) Sürekli işlem yapma yasağı: 5 yıllık işlem yapma yasağını,
j) Yatırımcı bazında pozisyon limiti: Vadeli işlem ve opsiyon piyasalarında aynı dayanak

varlığa bağlı tüm sözleşmeler için bir yatırımcının tüm hesaplarında alınabilecek aynı yönlü
pozisyonların sayısını veya bunlara karşılık gelebilecek azami dayanak varlık sayısını

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
İşlem Yapma Yasağı

İşlem yapma yasağı tedbirinin uygulanacağı haller
MADDE 5 – (1) Kurulca yapılan incelemelerde, haklarında makul şüphe bulunan ger-

çek veya tüzel kişiler ile tüzel kişilerin yetkilileri hakkında, incelemenin sonuçlanması bek-
lenmeksizin Kurul tarafından borsalarda işlem yapma yasağı kararı verilebilir.

(2) Kanunun 106 ncı ve 107 nci maddelerinde sayılan fiilleri işlemesi nedeniyle Kurulca
haklarında Cumhuriyet başsavcılığına suç duyurusunda bulunulmasına karar verilen gerçek
veya tüzel kişilerin yetkilileri ile hesapları suça konu fiillerde kullanılan tüzel kişiler hakkında
Kurul tarafından borsalarda işlem yapma yasağı kararı verilebilir.

(3) Haklarında işlem yapma yasağı kararı verilen kişilerin, incelemeye konu fiilleri baş-
ka kişiler adına açılmış hesaplar üzerinden gerçekleştirmeleri halinde, hesapları kullanılan ki-
şiler hakkında da Kurul tarafından borsalarda işlem yapma yasağı kararı verilebilir.

Geçici işlem yapma yasağı
MADDE 6 – (1) Makul şüphe ile Kurul tarafından işlem yapma yasağı kararı verilmesi

durumunda geçici işlem yapma yasağı süresi 6 ay olarak uygulanır. Ancak Kurul bu süreyi 6 ay
daha uzatmaya yetkilidir.

(2) Kanunun 106 ncı ve 107 nci maddelerinde sayılan fiilleri işlemesi nedeniyle Kanu-
nun 115 inci maddesi uyarınca Kurul tarafından Cumhuriyet başsavcılığına suç duyurusunda
bulunulmasına karar verilmesi durumunda ilgili kişiler hakkında geçici işlem yapma yasağı
süresi 2 yıl olarak uygulanır.

(3) İkinci fıkra kapsamında işlem yasağı süresinin hesaplanmasında aynı fiil ile ilgili
olarak birinci fıkra kapsamında işlem yasaklı olarak kalınan süre 2 yıllık süreden indirilir.

Sürekli işlem yapma yasağı
MADDE 7 – (1) 6 ncı maddenin birinci veya ikinci fıkrası veyahut bu madde kapsa-

mında hakkında işlem yapma yasağı uygulanan kişinin işlem yapma yasağı süresinde başka
kişilerin hesaplarını kullanarak Kanunun 106 ncı ve 107 nci maddelerinde sayılan fiilleri işle-
mesi nedeniyle Kanunun 115 inci maddesi uyarınca Kurul tarafından Cumhuriyet başsavcılı-
ğına suç duyurusunda bulunulmasına karar verilmesi durumunda kişi hakkında Kurul tarafından
5 yıllık sürekli işlem yapma yasağı kararı verilebilir.

İşlem yapma yasağının sona ermesi
MADDE 8 – (1) İşlem yapma yasağı süresinin tamamlanmasını müteakip, ilgili kişi

hakkındaki işlem yapma yasağı başka bir işleme gerek kalmaksızın kalkar.
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(2) İşlem yapma yasağı süresi tamamlanmadan önce, Kanunun 106 ncı ve 107 nci mad-
delerinde sayılan fiillerden dolayı hakkında suç duyurusunda bulunulmasına karar verilen ki-
şilerin işlem yapma yasağı;

a) Savcılık tarafından takipsizlik kararı verilmesi halinde, varsa söz konusu karara iliş-
kin itirazın Ağır Ceza Mahkemesince reddedilmesine ilişkin kararın,

b) Mahkeme tarafından verilen beraat kararının
Kurula tebliğinin ardından Kurul tarafından kaldırılır.
(3) Makul şüphe nedeniyle hakkında işlem yapma yasağı kararı verilen kişilere ilişkin

olarak yapılan denetim çalışmaları neticesinde, suç duyurusunda bulunulmasını gerektirir bir
durumun bulunmadığı sonucuna varılması halinde, söz konusu işlem yapma yasağı Kurul ta-
rafından kaldırılır.

İşlem yapma yasağı kapsamındaki sermaye piyasası araçları
MADDE 9 – (1) Haklarında Kurul kararıyla işlem yapma yasağı getirilen gerçek veya

tüzel kişiler ile tüzel kişilerin yetkilileri, işlem yapma yasağının geçerli olduğu süre boyunca
borsalarda işlem gören ve aşağıda sayılan sermaye piyasası araçlarının alım satımını yapamaz-
lar ve bu araçlara ilişkin emir iletemezler:

a) Paylar,
b) Borsa yatırım fonu katılma payları,
c) 10 uncu maddenin birinci fıkrasının (b) bendinde belirtilenler hariç olmak üzere va-

deli işlem sözleşmeleri,
ç) 10 uncu maddenin birinci fıkrasının (b) bendinde belirtilenler hariç olmak üzere op-

siyon sözleşmeleri,
d) Varantlar,
e) Dayanak varlığı borsa endeksi veya borsada işlem gören paylar olan sertifikalar,
f) Borsalarda işlem gören ve Kurulca belirlenecek diğer sermaye piyasası araçları.
(2) Kurul, gerçek veya tüzel kişiler ile tüzel kişilerin yetkililerine getirilecek işlem yapma

yasağının kapsamını belirli sermaye piyasası araçlarına yönelik olarak sınırlamaya yetkilidir.
İşlem yapma yasağı tedbiri kapsamı dışında kalan sermaye piyasası araçları ve

durumlar
MADDE 10 – (1) Hakkında Kurulca işlem yapma yasağı kararı verilen kişiler işlem

yapma yasağı süresi boyunca aşağıda sayılan sermaye piyasası araçlarında işlem yapabilirler.
a) Yatırım fonu katılma payları,
b) Dövize, emtiaya veya kıymetli madene dayalı vadeli işlem veya opsiyon sözleşme-

leri,
c) Borçlanma araçları.
(2) Hakkında Kurulca işlem yapma yasağı kararı verilen kişiler işlem yapma yasağı sü-

resi boyunca aşağıda sayılan durumlarda işlem yapabilirler.
a) İşlem yapma yasaklısı kişi tarafından alım öncesinde Kurula yazılı bildirim yapılması

kaydıyla, Borsa Toptan Satışlar Pazarında yapılan alım işlemleri,
b) Borsa dışında gerçekleştirilen alım veya satım işlemleri,
c) İşlem yapma yasaklısının halka açık tüzel kişi olması halinde, sermaye artırım iş-

lemleriyle sınırlı olarak, artırılan sermayeyi temsilen ihraç edilen payların borsalarda gerçek-
leştirilen satış işlemleri,

ç) İşlem yapma yasaklısı kişinin yazılı onayı olması kaydı ile bedelli sermaye artırımı
sürecinde yeni pay alım hakkının kullanılması suretiyle gerçekleştirilen pay alım işlemleri,

d) Bedelsiz sermaye artırımı sonucunda pay edinilmesi.
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Vekâlet ve müşterek hesap ilişkisi
MADDE 11 – (1) Haklarında işlem yapma yasağı kararı verilen kişiler vekil sıfatıyla

ya da vekil aracılığıyla dahi borsalarda işlem yapamazlar.
(2) Müşterek hesaplarda ortaklardan biri hakkında işlem yapma yasağı kararı verilmesi

durumunda, diğer hesap sahipleri de söz konusu müşterek hesaplar üzerinden işlem gerçekleş-
tiremez.

(3) Müşterek hesaplarda, hesap sahiplerinden biri hakkında işlem yapma yasağı kararı
verilmesi durumunda, müşterek hesap açılmasının Kurul düzenlemelerini dolanma amacı ta-
şımaması şartıyla haklarında işlem yapma yasağı kararı verilmemiş olan müşterek hesap sa-
hipleri, müşterek hesapta yer alan sermaye piyasası araçlarını payları oranında başka bir hesaba
aktararak müşterek hesapta yer alan sermaye piyasası araçlarında işlem yapabilirler.

İşlem yapma yasağı tedbirine aykırı davrananlar hakkında uygulanacak işlemler
MADDE 12 – (1) Yatırım kuruluşları ile yatırım kuruluşu çalışanları, yöneticileri ve

yönetim kurulu üyeleri işlem yapma yasaklısı olan kişilerin, işlem yapma yasaklısı oldukları
dönemde, kendilerinin veya başkalarının hesaplarını kullanarak alım veya satım işlemi ger-
çekleştirmelerine ya da emir iletmelerine imkân veremez, göz yumamaz veya işlem yapmalarını
kolaylaştıramaz.

(2) Hesap sahipleri hesaplarını işlem yapma yasaklısı kişilere kullandıramaz.
MKK tarafından yapılacak işlemler
MADDE 13 – (1) Kurul tarafından işlem yapma yasağı kararlarının MKK'ya tebliği

ile birlikte MKK tarafından, haklarında işlem yapma yasağı kararı bulunan kişilere ait hesaplara
işlem yapma yasağı kaydı işlenir. Bu kişilere ait ve/veya işlem yapma yasağına ilişkin Kurul
kararı kamuya duyurulduğu anda, henüz gerçekleşmemiş olsa bile, borsalardaki emir kabul
esaslarına göre borsalara intikal ettirilmiş bulunan alım emirleri sonucu yasaklının MKK nez-
dindeki hesabına intikal eden/mülkiyetine geçen:

a) İncelemeye konu edilmiş paylar, takas işlemlerine konu edilmelerinin önlenmesini
teminen yasaklı paylar statüsünde izlenir.

b) İncelemeye konu edilmiş varantlar takas işlemlerine konu edilmelerinin önlenmesini
teminen yasaklı varantlar statüsünde izlenir.

c) Dayanak göstergeye dayalı varantlar hariç olmak üzere, işlem yapma yasağına neden
olan işlemlerin varant piyasasında gerçekleştirilmesi durumunda söz konusu varanta dayanak
olan paylar da takas işlemlerine konu edilmelerinin önlenmesini teminen yasaklı paylar statü-
sünde izlenir.

ç) İşlem yapma yasağına neden olan işlemlerin pay piyasasında olması durumunda; in-
celemeye konu edilmiş payların dayanak teşkil ettiği varantlar takas işlemlerine konu edilme-
lerinin önlenmesini teminen yasaklı varantlar statüsünde izlenir.

d) İşlem yapma yasağına neden olan işlemlerin pay piyasasında olması durumunda in-
celemeye konu edilmiş paylar, varantın dayanak endeksi içinde yer alsa dahi söz konusu varant
yasaklı varantlar statüsünde izlenmez.

e) İncelemeye konu edilmiş paylar dışındaki paylar borsada işlem görmeyen paylar sta-
tüsünde izlenir.

f) İncelemeye konu edilmiş varantlar dışındaki varantların statüsünde Kurul tarafından
işlem yapma yasağı kararı verildiği tarihten itibaren 20 iş günü sonuna kadar herhangi bir de-
ğişiklik yapılmaz.

g) Kurul tarafından işlem yapma yasağı kararı verildiği tarihten itibaren 20 iş günü içe-
risinde tasfiye edilmeyen incelemeye konu edilmemiş varantlar ve borsada işlem görmeyen
paylar, yasaklı statüsüne alınır.
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ğ) Hakkında işlem yapma yasağı kararı bulunan şahsın MKK nezdindeki hesaplarında
bulunan ve işlem yapma yasağı süresi sona ermeden vadesi dolan varantların vade sonunda
tasfiyesi sağlanır.

h) Borsada işlem gören sertifikalar hakkında da bu maddenin varantlarla ilgili olan
bentlerindeki hükümler uygulanır.

ı) İncelemeye konu edilmiş borsa yatırım fonu katılma payları, yasaklı paylar statüsünde
izlenir.

i) Kurul tarafından işlem yapma yasağı kararı verildiği tarihten itibaren 20 iş günü içe-
risinde tasfiye edilmeyen incelemeye konu edilmemiş borsa yatırım fonu katılma payları, ya-
saklı statüsüne alınır.

(2) İncelemeye konu olan paylar, varantlar, sertifikalar, borsa yatırım fonu katılma pay-
ları ve diğer sermaye piyasası araçları yasaklı statüsüne alındıktan sonra işlem yapma yasağı
süresince borsalarda alım veya satıma konu edilemezler. Söz konusu hususlara ilişkin açıkla-
malar MKK tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu aracılığıyla duyurulur.

(3) İşlem yapma yasağının getirildiği tarihten sonra, birinci fıkrada sayılan haller dı-
şında, yasaklının MKK nezdindeki hesabına intikal eden/mülkiyetine geçen sermaye piyasası
araçlarının kıymet kodları farklılaştırılmaz.

(4) İşlem yapma yasağına ilişkin Kurul kararının kamuya duyurulmasından önce, ilgili
kişilerin gerçekleştirmiş olduğu veya borsalardaki emir kabul esaslarına göre borsalara intikal
ettirmiş oldukları alım veya satım emirleri sonucunda gerçekleşen işlemlere ilişkin takas yü-
kümlülüklerinin ve İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. nezdindeki ödünç pay piyasası
yükümlülüklerinin yerine getirilmesine izin verilir. Söz konusu nitelikteki işlemlerin takas yü-
kümlülüklerinin yerine getirilmesine yönelik olarak MKK tarafından gerekli kıymet tanım de-
ğişiklikleri yapılır. Kıymet tanımı değiştirilen payların ve yasağa konu diğer sermaye piyasası
araçlarının yatırım kuruluşlarınca virman ve işleme aracılık eden yatırım kuruluşunca takas
kurumu nezdindeki hesaplar arası aktarımına izin verilir.

(5) Kıymet kodları farklılaştırılan sermaye piyasası araçlarının her bir şirkete ait pay
bazındaki kıymet kodu ve nominal tutar bilgileri MKK tarafından tespit edilerek Kurula bildi-
rilir.

Yasaklı sermaye piyasası araçları ile borsalarda işlem görmeyen sermaye piyasası
araçlarının satışı

MADDE 14 – (1) Yasaklı statüdeki sermaye piyasası araçları, 15 inci maddede belirtilen
istisna dışında işlem yapma yasağı süresince hiçbir gerekçeyle borsalarda satılamaz.

(2) Yasaklı statüde izlenen paylar, işlem yapma yasağı süresinin dolması ile birlikte
re’sen borsada işlem görmeyen paylar statüsüne dönüşür. Yasaklı statüde izlenen varantlar, ser-
tifikalar ve borsa yatırım fonları borsada işlem gören statüye dönüşür.

(3) Borsada işlem görmeyen paylar statüsünde izlenen payların satışı 22/6/2013 tarihli
ve 28685 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Pay Tebliğinin (VII-128.1) 15 inci maddesi hü-
kümleri kapsamında gerçekleştirilir.

Hakkında işlem yapma yasağı kararı verilen kişinin yatırım kuruluşlarına olan
kredi borcunun kapatılması

MADDE 15 – (1) Kurul tarafından verilen işlem yapma yasağı kararının tebliği ile bir-
likte MKK, yatırım kuruluşlarına yapacağı bildirim sırasında, haklarında işlem yapma yasağı
getirilen kişilere yasağın getirildiğinin ilan veya tebliğ edildiği tarih itibarıyla kullandırılmış
bulunan sermaye piyasası aracı işlemleri ile ilgili kredi tutarlarına ve bu kredilerin teminatı
olarak yatırım kuruluşları nezdinde tutulan ilgili kişilere ait sermaye piyasası araçlarına ilişkin
bilgileri Kurula gönderilmek üzere kendisine iletilmesini talep eder.
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(2) Sermaye piyasası mevzuatı kapsamında kullandırdıkları kredilerin teminatı olan
sermaye piyasası araçlarını satarak kredi borcunu kapatmak isteyen yatırım kuruluşları
MKK’ya yapılacak bildirimle birlikte ekte yer alan taahhütnameyi (Ek-1), yatırım kuruluşu
imza sirkülerini ve taahhütnamede verilen bildirimlerini destekleyici belge ve kayıtları gönde-
rirler.

(3) Yatırım kuruluşları, kendilerine sermaye piyasası aracı işlemleri ile ilgili nakit kredi
borcu olan müşterilerine ait sermaye piyasası araçlarını Kurul Karar tarihinden itibaren 20 iş
günü içinde satabilirler. Söz konusu satış işlemi, bir müşteriye verilebilecek en yüksek kredi
tutarını aşmamak kaydı ile işlem yapma yasaklısı kişinin borcu ile sınırlıdır.

(4) Üçüncü fıkrada belirtilen süre, borsalarda yapılacak satışlarda fiyatlarda ciddi dal-
galanma ve düşüş ihtimalinin bulunması durumunda, ilgili yatırım kuruluşunun talebi de dik-
kate alınarak Kurulca uzatılabilir.

(5) Yatırım kuruluşlarının bu madde uyarınca yapacakları satış işlemleri Pay Tebliğinin
(VII-128.1) 15 inci maddesi kapsamında gerçekleştirilir.

(6) Satış işlemlerine öncelikle incelemeye konu edilmemiş sermaye piyasası araçların-
dan başlanır, söz konusu sermaye piyasası araçlarının satışından elde edilen tutarın kredi bor-
cunu karşılamaması durumunda incelemeye konu sermaye piyasası araçlarının satışına geçilir.

(7) Satışı gerçekleştirilecek sermaye piyasası araçlarının borsalarda satılabilir duruma
getirilmesinde yatırım kuruluşlarınca MKK’ya gönderilen taahhütnameler dikkate alınır.

(8) Haklarında işlem yapma yasağı kararı alınmış kişilerin takas süresi içinde yüküm-
lülüklerini yerine getirmemelerinden kaynaklanan temerrüt ve takas borçlarının kapatılması
da kredi borçlarının kapatılması ile aynı usule tabidir. Temerrüt borçlarının kapatılmasına yö-
nelik yatırım kuruluşlarınca sermaye piyasası aracı satışı yapılmak istenmesi halinde de yuka-
rıda belirtilen taahhütnamenin belirtilen sürede MKK’ya gönderilmesi gerekir.

(9) Sermaye piyasası mevzuatı kapsamı dışında kullandırılan kredilerin teminatı olarak
alınan sermaye piyasası araçları, ancak işlem yasağı kararı verildiği anda MKK kayıtlarına
göre rehinli kıymetler arasında olması koşuluyla bu madde kapsamında borsalarda satılabilir.
Bu fıkra kapsamında yapılacak satışlarda da ekte yer alan taahhütname (Ek-1), imza sirküleri
ve taahhütnamede verilen bildirimleri destekleyici belge ve kayıtlar MKK'ya gönderilir.

Vadeli işlem ve opsiyon sözleşmelerine ilişkin hususlar
MADDE 16 – (1) Haklarında işlem yapma yasağı kararı verilmiş kişiler, Vadeli İşlem

ve Opsiyon Piyasasında işlem yapma yasağı getirilme tarihinden itibaren 20 iş günü içerisinde
sadece mevcut açık pozisyonlarını kapatma işlemlerini yapabilirler.

(2) Hakkında işlem yapma yasağı kararı verilmiş kişilerin Vadeli İşlem ve Opsiyon Pi-
yasasındaki açık pozisyonlarından, 20 iş günlük süre sona ermeden vadesi dolanların vade so-
nunda merkezi takas kuruluşları tarafından re’sen tasfiyesi sağlanır.

(3) Haklarında işlem yapma yasağı kararı verilmiş kişilerin Vadeli İşlem ve Opsiyon
Piyasasındaki nakit uzlaşı gerektiren pozisyonların işlem yapma yasağı getirilme tarihinden
itibaren 20 iş günü içerisinde kapatılmaması halinde açık olan pozisyonların merkezi takas ku-
ruluşları tarafından tasfiyesi sağlanır.

(4) Haklarında işlem yapma yasağı kararı verilen kişilerin fiziki teslimatlı Vadeli İşlem
ve Opsiyon Piyasasında ilgili sözleşmelere ilişkin teslimat yükümlülüklerini yerine getirmek
durumunda kalmaları halinde borsalarda alım gerçekleştirmelerine Kurulca izin verilebilir.
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Sermaye piyasası lisanslarına sahip kişiler hakkında işlem yapma yasağı getirilmesi
MADDE 17 – (1) Haklarında Kurulca Kanunun 106 ncı ve 107 nci maddelerine aykırı

fiiller nedeniyle suç duyurusunda bulunulmasına karar verilerek işlem yapma yasağı getirilen
kişilerin sahip oldukları sermaye piyasası lisansları, işlem yapma yasağı süresi boyunca iptal
edilir.

(2) Lisansları bu Tebliğ kapsamında iptal edilen kişiler iptal süresi boyunca yapılacak
hiçbir lisanslama sınavına katılamaz.

(3) Lisansları iptal olunan kişilerin kimlik bilgilerini ve lisans iptal sürelerini Sermaye
Piyasası Lisanslama Sicil ve Eğitim Kuruluşu A.Ş. takip eder.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Bilgi Suistimali ve Piyasa Dolandırıcılığı İncelemelerinde

Uygulanacak Diğer Tedbirler

Diğer tedbirler
MADDE 18 – (1) Kurulca yapılan incelemelerde, Kanunun 106 ncı ve 107 nci madde-

lerinde sayılan fiillerin işlendiğine dair makûl şüphe bulunduğunun tespit edilmesi halinde,
ilgili gerçek veya tüzel kişiler ile tüzel kişilerin yetkilileri ve ilgili sermaye piyasası araçlarına
ilişkin olarak;

a) Yatırımcı ve/veya sermaye piyasası aracı bazında brüt takas uygulamasına geçilme-
sine,

b) Yatırımcı ve/veya sermaye piyasası aracı bazında kredili alım, açığa satış, ödünç
alma ve verme işlemlerine ilişkin sınırlamalar getirilmesine,

c) Yatırımcı ve/veya piyasa bazında işlem veya pozisyon limiti getirilmesine,
ç) Yatırımcı ve/veya sermaye piyasası aracı bazında teminat yükümlülüğü getirilmesine

veya mevcut yükümlülüklerinin değiştirilmesine,
d) Yatırımcılara ve/veya sermaye piyasası aracı bazında önceden depo şartı getirilmesine,
e) Sermaye piyasası araçlarının işlem sıralarının geçici olarak durdurulmasına,
f) Piyasa verilerinin dağıtım kapsamının sınırlanmasına,
g) Sermaye piyasası araçlarının farklı pazar veya piyasalarda işlem görmesi veya bunlar

için farklı işlem esaslarının belirlenmesine,
ğ) Yatırımcı, yatırım kuruluşu ve/veya sermaye piyasası aracı bazında emir iletim ka-

nallarının kısıtlanmasına,
Kurul tarafından karar verilebilir.
(2) Kurul tarafından alınan tedbir kapsamına giren sermaye piyasası araçları, ilgili ki-

şilerin ad-soyad veya unvan bilgileri ile tedbirin uygulanma süresinin ilgili borsalara bildirilerek
Kamuyu Aydınlatma Platformu’nda duyurulması sağlanır.

(3) Kurul gerekli gördüğü durumlarda piyasanın etkin ve sağlıklı işleyişini teminen yu-
karıda sayılanlar dışında tedbirler almaya yetkilidir.

(4) Bu madde kapsamında belirtilen tedbirlerin alınması Kanuna aykırılık nedeniyle
inceleme yapılmasına engel teşkil etmez.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Diğer Hükümler

Yürürlük
MADDE 19 – (1) Bu Tebliğ yayımlandıktan 3 ay sonra yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 20 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Kurul yürütür.
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Sermaye Piyasası Kurulundan:
BİLGİ SUİSTİMALİ VEYA PİYASA DOLANDIRICILIĞI SUÇLARI

HAKKINDA BİLDİRİM YÜKÜMLÜLÜĞÜ TEBLİĞİ
(V-102.1)

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı; bir işlemin bilgi suistimali ve piyasa dolandırıcılığı

suçlarından herhangi birini teşkil ettiğine dair bir bilgi veya şüphenin bulunması halinde bu
durumun yatırım kuruluşları tarafından Kurula bildirilerek söz konusu suçların önlenmesine
ve tespitine katkı sağlamaktır.

Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ, bir işlemin bilgi suistimali ve piyasa dolandırıcılığı suçla-

rından herhangi birini teşkil ettiğine dair bir bilgi veya şüphenin bulunması halinde yatırım
kuruluşları tarafından Kurula yapılması gereken bildirimlerin usul ve esaslarını düzenlemek-
tedir.

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

nunun 102 nci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar ve kısaltmalar
MADDE 4 – (1) Bu Tebliğde geçen;
a) Banka: 19/10/2005 tarihli ve 5411 sayılı Bankacılık Kanununda tanımlanan banka-

lardan Kanunun 39 uncu maddesinin dokuzuncu fıkrasında belirtilen yatırım hizmetleri ve faa-
liyetlerinde bulunan bankaları,

b) Bilgi suistimali: Kanunun 106 ncı maddesinin birinci fıkrasında tanımlanan suçu,
c) Borsa İstanbul: Borsa İstanbul Anonim Şirketini,
ç) İçsel bilgi: Sermaye piyasası aracının değerini, fiyatını veya yatırımcıların yatırım

kararlarını etkileyebilecek nitelikteki bilgi, olay ve gelişmeleri,
d) Kanun: 6/12/2012 tarihli ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanununu,
e) Kurul: Sermaye Piyasası Kurulunu,
f) Piyasa dolandırıcılığı: Kanunun 107 nci maddesinin birinci ve ikinci fıkralarında ta-

nımlanan suçları,
g) Sürekli bilgi: İçsel bilgi tanımı dışında kalan ve Kurulun özel durumların açıklan-

masına ilişkin düzenlemeleri uyarınca açıklanması gerekli tüm bilgileri,
ğ) Şüpheli işlem: Bilgi suistimali ve piyasa dolandırıcılığı suçlarından herhangi birini

teşkil ettiğine dair bir bilginin veya şüphenin bulunduğu işlemleri,
h) Yatırım kuruluşu: Aracı kurumlar ile yatırım hizmeti ve faaliyetinde bulunmak üzere

kuruluş ve faaliyet esasları Kurulca belirlenen diğer sermaye piyasası kurumlarını ve bankaları
ifade eder.
Bildirimde bulunması gerekenler
MADDE 5 – (1) Kanunun 102 nci maddesi kapsamında ve bu Tebliğin uygulanmasında

şüpheli işlemlerle karşılaştıklarında bildirimde bulunması gerekenler yatırım kuruluşlarıdır.
Bilgi suistimali veya piyasa dolandırıcılığı suçları hakkında bildirim yükümlülüğü
MADDE 6 – (1) Yatırım kuruluşları karşılaştıkları şüpheli işlemleri en geç beş iş günü

içerisinde yazılı olarak Kurula bildirirler.
(2) Bilgi suistimali suçu işlendiğine ilişkin bir bilginin veya şüphenin bulunduğu hal-

lerde yapılacak bildirimler, ihraççıya ilişkin içsel bilgi, sürekli bilgi, bu bilgilere dayalı olarak
yapılan işlemler ve işlemlerle ilişkili olan şahısları gösteren; her türlü bilgi, belge, doküman,
kimlik bilgisi mevzuat uyarınca tutulan ses kaydı ve diğer delillerle birlikte yapılır.
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(3) Piyasa dolandırıcılığı suçu işlendiğine ilişkin bir bilginin veya şüphenin bulunduğu
hallerde yapılacak bildirimler, gerçekleştirilen işlemler, işleme konu paylar, birlikte hareket
eden kişiler, kullanılan hesaplar, hesapları kullanan şahıslar ve bu kişilerin aralarındaki ilişkiyi
gösteren; her türlü bilgi, belge, doküman, kimlik bilgisi, mevzuat uyarınca tutulan ses kaydı
ve diğer delillerle birlikte yapılır.

(4) Şüpheli işlem hakkında bildirimde bulunulması veya bulunulacak olması söz konusu
işlemlerin yerine getirilmesine engel teşkil etmez.

(5) Kanun ve bu Tebliğ kapsamında bildirim yapılmış olması, 5549 sayılı Kanun ve bu
kanuna dayanılarak yürürlüğe konulan mevzuatla getirilen bildirim yükümlülüğünü ortadan
kaldırmaz.

(6) 5549 sayılı Kanun ve ilgili mevzuat uyarınca Mali Suçları Araştırma Kurulu Baş-
kanlığına şüpheli işlem bildirimi yapılmış olması, Kanun ve bu Tebliğ kapsamında yapılması
gereken bildirim yükümlülüğünü ortadan kaldırmaz.

Bildirimden doğan sorumluluk ve görevlilerin bildirimi
MADDE 7 – (1) Bilgi suistimali veya piyasa dolandırıcılığı suçları hakkındaki şüpheli

işlemlerin bu Tebliğe uygun bir biçimde bildiriminden nihai olarak yatırım kuruluşu sorumlu-
dur. Yatırım kuruluşlarının yönetim kurulu, bu bildirimleri yapmakla yükümlü olarak, kendi
mevzuatları uyarınca oluşturulan iç denetim veya teftiş birimlerinin üst düzey yöneticilerinden
yeterli sayıda sermaye piyasası ileri düzey lisansına sahip personel görevlendirir ve söz konusu
personelin bu Tebliğle belirlenen görev ve sorumluluklarını etkin bir şekilde yerine getirip ge-
tirmediklerini kontrol eder. Yönetim kurulu söz konusu kontrol görevini, alacağı yazılı bir yö-
netim kurulu kararı ile açık bir şekilde bir veya birden fazla yönetim kurulu üyesine devrede-
bilir.

(2) Yatırım kuruluşları Kanunun 102 nci maddesi ve bu Tebliğ kapsamındaki bildirim-
leri yapmakla görevlendirdiği personeline ilişkin bilgileri (adı, soyadı, göreve başlama tarihi,
unvanı, varsa diğer görevleri) ve bu bilgilerdeki değişiklikleri Kurula bildirir.

Bildirimlerin gizliliği ve bildirimde bulunanların korunması
MADDE 8 – (1) Kurula bildirimde bulunanlar, özel kanunlarda hüküm bulunsa dahi,

Kanunun 102 nci maddesi ve bu Tebliğ kapsamında yapılan bildirimler ve bildirimde bulunu-
lanlar hakkında, mahkeme, savcılık ve Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı dışında, iş-
leme taraf olanlar dâhil, üçüncü kişiler ile kurum ve kuruluşlara bilgi veremez.

(2) Kurula, Kurul Başkanlığı tarafından görevlendirilen meslek personeline, 5549 sayılı
Kanun kapsamında yükümlülük denetimi ile görevlendirilen denetim elemanlarına, yatırım ku-
ruluşunun yönetim kuruluna veya yönetim kurulu tarafından 7 nci maddenin birinci fıkrası
kapsamında görevlendirilen üyelerine bilgi verilmesi bu maddenin birinci fıkrasında yer alan
yasağın ihlali sayılmaz.

(3) Bu maddenin birinci fıkrasındaki yasak şüpheli işlem hakkında bildirimde bulunan
kişi, kurum ve kuruluşlar veya bu kimselerin işlemi fiilen yapan ve yöneten mensupları veya
bunların kanuni temsilcileri ve vekillerinin yanı sıra şüpheli işlem hakkında bildirimde bulu-
nulduğuna herhangi bir şekilde vakıf olan diğer personeli de kapsar. Yatırım kuruluşunda bil-
dirimde bulunmakla görevlendirilen personele yapılan dâhili bildirimler de gizlilik kapsamın-
dadır. Şüpheli işlem hakkındaki bildirimler elektronik ortamda yapılacak olursa bildirimi ger-
çekleştiren görevliler, sisteme erişimi sağlayan her türlü ortamdaki kart, şifre ve sair bilgi ve
araçları hiç kimseye veremez.

(4) Bildirimde bulunan görevlinin kimlik bilgileri saklı tutulur. Bildirimde bulunanlara
dair, bu maddenin birinci ve ikinci fıkrasında sayılanlar dışında, üçüncü kişi, kurum ve kuru-
luşlara bilgi verilemez. Söz konusu kişilerin kimlik bilgilerinin saklı tutulması ve güvenlikle-
rinin sağlanması için gerekli önlemler alınır.
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(5) Bildirimde bulunanlar bildirim formlarının ve bu formlara ilişkin destekleyici diğer
bilgi ve belgelerin gizliliğini sağlamak ve güvenli bir ortamda muhafaza edilmesi için gerekli
tedbirleri almak zorundadırlar.

Şüpheli işlem hakkındaki bildirimin şekli
MADDE 9 – (1) Yatırım kuruluşları, şüpheli işlemle karşılaştıklarında, işlem hakkında

yetki ve imkânları ölçüsünde araştırma yaptıktan sonra, edinilen bilgi ve bulgular çerçevesinde
Ek/1'de yer alan bildirim formunu doldurarak veya bu formda yer alan asgari bilgileri içeren
bir yazı ile Kurulun İstanbul Temsilciliği adresine Piyasa Gözetim ve Denetim Dairesine hita-
ben bildirimde bulunurlar. Acil olarak bildirimde bulunulması gereken hallerde bildirimler Pi-
yasa Gözetim ve Denetim Dairesinin (0212) 334 5603 numaralı faksına da gönderilebilir. Faks
yoluyla bildirim yapılmasının ardından aynı bildirim posta yoluyla da yapılır.

(2) Şüpheyi destekleyen bilgi ve belgeler bildirim formuna veya yazısına ek yapılır.
Bildirimlerin gizliliğini sağlamak üzere gerekli tedbirler alınır.

(3) Bildirimde bulunulan işlemle ilgili olarak yeni bilgi ve bulgular elde edilmesi du-
rumunda daha önce yapılan bildirime ek olduğu belirtilerek ivedililikle bildirimde bulunulur.

(4) Bildirimde bulunanlara bildirim formunda belirtilen e-posta üzerinden, söz konusu
bildirimin kayda alındığına dair elektronik ortamda bilgi verilir.

(5) Kurul, bildirim formlarının düzenlenmesine, bildirimlerin elektronik ortam ve bilgi
iletişim araçları kullanılarak yapılması zorunluluğu getirilmesine ve şüpheli işlem hakkındaki
bildirimlerde elektronik imza kullanılmasına ilişkin usul ve esasları belirlemeye yetkilidir.

Muhafaza ve ibraz
MADDE 10 – (1) Yatırım kuruluşları bu Tebliğ kapsamındaki bildirimlere ilişkin her

türlü ortamdaki belgeleri düzenlenme tarihinden, defter ve kayıtları ise son kayıt tarihinden
itibaren sekiz yıl süre ile muhafaza etmek ve talep edilmesi halinde Kurula ibraz etmek zorun-
dadır.

(2) Kurul, bu Tebliğ kapsamında kendisine gönderilen bildirimleri ve buna ilişkin her
türlü bilgi ve belgeyi, bildirimin ulaşmasından itibaren sekiz yıl süre ile muhafaza eder.

Diğer hükümler
MADDE 11 – (1) Bilgi suistimali veya piyasa dolandırıcılığı suçlarına ilişkin olarak

şüpheli işlemlerin tespitinde yatırım kuruluşlarına yardımcı olması için Ek/2'de yer alan şüpheli
işlem kalıpları belirlenmiştir. Bildirimde bulunmak için şüpheye konu olan hususun burada be-
lirtilen kalıplara uyması şartı aranmamalıdır. Şüphe doğuran hususlar, sayılan kalıplardan farklı
olsa dahi bilgi suistimali veya piyasa dolandırıcılığı suçunu teşkil edebileceğine dair bir bilgi
edinilmesi veya şüphe duyulması durumunda bildirimde bulunulması gerekmektedir.

(2) İşlemlerin şüpheli işlem kalıplarına uygunluğu değerlendirilirken sermaye piyasası
mevzuatında yer alan müşteri tanıma kuralı göz önünde bulundurulmalı ve değerlendirme müş-
teri ve işlem bazında yapılmalıdır. Şüphe veya şüpheyi gerektiren bir hususun olup olmadığı,
gerektiğinde birden çok işlem bir arada ele alınarak değerlendirilir.

(3) İşlemin şüpheli olup olmadığı değerlendirilirken müşterinin genel profili, geçmiş
yatırım karakteri ve tecrübesi gibi hususların da dikkate alınması gerekmektedir.

(4) Kurul kendisine ulaşan bildirimleri güvenli ve tasnifli bir şekilde arşivler.
(5) Kurul kendisine ulaşan bildirimleri gizlilik kurallarına riayet etmek suretiyle ince-

lenmek üzere Borsa İstanbul’a iletebilir.
Yürürlük
MADDE 12 – (1) Bu Tebliğ 1/7/2014 tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 13 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Kurul yürütür.
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Sermaye Piyasası Kurulundan:
PİYASA BOZUCU EYLEMLER TEBLİĞİ

(VI-104.1)

Amaç ve kapsam
MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, makul bir ekonomik veya finansal bir gerekçeyle

açıklanamayan, borsa ve teşkilatlanmış diğer piyasaların güven, açıklık ve istikrar içinde ça-
lışmasını bozacak nitelikteki eylem ve işlemlerin belirlenmesi ile bu eylem ve işlemleri ger-
çekleştirenler hakkında uygulanacak yaptırımların belirtilmesidir.

Dayanak
MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ, 6/12/2012 tarihli ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanu-

nunun 104 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar ve kısaltmalar
MADDE 3 – (1) Bu Tebliğde geçen;
a) Birlikte hareket eden kişiler:
1) Bir ya da birden fazla kişinin emir veya işlemleri, emir veya işlem planları ya da

sahip oldukları sermaye piyasası araçları hakkında bilgi sahibi olarak,
2) Zımni, sözlü ya da yazılı bir anlaşmaya dayanarak,
3) Aynı kişi ya da kişilerin yönlendirmesiyle hareket ederek,
4) Bir ya da birden fazla kişiyi yönlendirerek,
5) Vekâlet alarak ya da almaksızın başkalarının hesaplarını kullanarak,
6) Aynı mekânı veya sanal ortam, bilgisayar, telefon, internet bağlantısı ya da iletişim

kanallarından herhangi birini kullanarak
emir ileten, işlem gerçekleştiren, nakit, nakit benzeri ya da sermaye piyasası aracı vir-

manı veya transferi yapan, hesap hareketi gerçekleştiren, bu fiilleri gerçekleştirenlere hesaplar,
emirler, işlemler ya da şirketler hakkındaki bilgileri hukuka aykırı olarak veren kişileri veya
her ne nam altında olursa olsun, doğrudan ya da dolaylı olarak, aralarında, hesapları arasında
veya yönettikleri ya da kullandıkları hesaplar arasında, nakit, nakit benzeri veya sermaye pi-
yasası aracı virmanı ya da transferi gerçekleşen kişileri,

b) Borsa: Kanunun 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (ç) bendinde tanımlanan bor-
sayı,

c) İçsel bilgi: Sermaye piyasası aracının değerini, fiyatını veya yatırımcıların yatırım
kararlarını etkileyebilecek nitelikteki bilgi, olay ve gelişmeleri,

ç) İçsel bilgi veya sürekli bilgilere sahip olan kişiler:
1) İhraççıların veya bunların bağlı veya hâkim ortaklıklarının yöneticilerini,
2) İhraççıların veya bunların bağlı veya hâkim ortaklıklarında pay sahibi olmaları ne-

deniyle içsel bilgi veya sürekli bilgilere sahip olan kişileri,
3) İş, meslek ve görevlerinin icrası nedeniyle içsel bilgi veya sürekli bilgilere sahip

olan kişileri,
4) İçsel bilgi veya sürekli bilgileri suç işlemek suretiyle elde eden kişileri,
5) Sahip oldukları bilginin içsel bilgi veya sürekli bilgi niteliğinde olduğunu bilen veya

ispat edilmesi hâlinde bilmesi gereken kişileri,
d) İhraççı: Sermaye piyasası araçlarını ihraç eden, ihraç etmek üzere Kurula başvuruda

bulunan veya sermaye piyasası araçları halka arz edilen tüzel kişileri,
e) Kanun: 6/12/2012 tarihli ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanununu,
f) Karşılıklı işlem: Birlikte hareket eden kişilerin borsa ve teşkilatlanmış diğer piyasa-

larda işlemlerin hem alıcı hem de satıcı tarafında yer almak suretiyle kendi hesapları arasında
gerçekleştirdiği, sermaye piyasası aracının mülkiyetinin birlikte hareket eden kişiler arasında
el değiştirmesini sağlayan işlemleri,

g) Kendinden kendine işlem: Bir kişinin borsa ve teşkilatlanmış diğer piyasalarda iş-
lemlerin hem alıcı hem de satıcı tarafında yer almak suretiyle kendi hesapları arasında gerçek-
leştirdiği, sermaye piyasası aracının mülkiyetinde bir değişiklik meydana getirmeyen işlemleri,

ğ) Kurul: Sermaye Piyasası Kurulunu,
h) Özel durum açıklaması: Kanunun 14 üncü ve 15 inci maddeleri ile Kurulun özel du-

rumların açıklanmasına ilişkin düzenlemeleri kapsamında yapılan açıklamaları,
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ı) Piyasa bozucu eylem: Makul bir ekonomik veya finansal gerekçeyle açıklanamayan,
borsa ve teşkilatlanmış diğer piyasaların güven, açıklık ve istikrar içinde çalışmasını bozacak
nitelikte olan ve bir suç oluşturmayan eylemi,

i) Sürekli bilgi: İçsel bilgi tanımı dışında kalan ve Kurulun özel durumların açıklanma-
sına ilişkin düzenlemeleri uyarınca açıklanması gerekli tüm bilgileri,

j) Yatırım kuruluşu: Aracı kurumlar ile yatırım hizmeti ve faaliyetinde bulunmak üzere,
kuruluş ve faaliyet esasları Kurulca belirlenen diğer sermaye piyasası kurumlarını ve bankaları

ifade eder.
İçsel bilgi veya sürekli bilgilere ilişkin piyasa bozucu eylemler
MADDE 4 – (1) Mevzuata uygun şekilde kamuya gerekli açıklamalar yapılmadan önce

içsel bilgi veya sürekli bilgilere sahip olan kişilerin bu bilgilerin gizliliğini korumaları esastır.
(2) İçsel bilgi veya sürekli bilgileri, bu bilgiler mevzuata uygun şekilde kamuya açık-

lanmadan önce bu bilgilere sahip olan kişilerden doğrudan ya da dolaylı olarak alan kişiler ta-
rafından ilgili sermaye piyasası aracında işlem yapılması durumunda;

a) İçsel bilgi veya sürekli bilgilere sahip olan kişilerin bu bilgileri diğer kişilere verme-
leri,

b) İçsel bilgi veya sürekli bilgileri bu bilgilere sahip olan kişilerden doğrudan ya da do-
laylı olarak alan kişilerin ilgili sermaye piyasası aracında işlem yapmaları

piyasa bozucu eylem olarak değerlendirilir.
(3) İhraççılar tarafından düzenlenen finansal tablo ve raporlar ile bağımsız denetim ra-

porlarının hazırlandığı hesap döneminin bitimini izleyen günden söz konusu tablo ve raporların
mevzuata uygun şekilde kamuya duyurulmasına kadar geçen süre içerisinde, içsel bilgi veya
sürekli bilgilere sahip olan kişilerin veya söz konusu kişilerin eşleri, çocukları ya da aynı evde
yaşadıkları kişilerin ilgili sermaye piyasası araçlarında işlem yapmaları piyasa bozucu eylem
olarak değerlendirilir.

(4) İçsel bilgi veya sürekli bilgilerin kesinleşmesinden mevzuata uygun şekilde kamuya
duyurulmasına kadar geçen süre içerisinde, içsel bilgi veya sürekli bilgilere sahip olan kişilerin
veya söz konusu kişilerin eşleri, çocukları ya da aynı evde yaşadıkları kişilerin ilgili sermaye
piyasası araçlarında işlem yapmaları piyasa bozucu eylem olarak değerlendirilir.

Emir veya işlemlere ilişkin piyasa bozucu eylemler
MADDE 5 – (1) Tek başına ya da birlikte hareket eden kişiler tarafından borsa ve teş-

kilatlanmış diğer piyasalarda gerçekleştirilen, sermaye piyasası araçlarının fiyatları, fiyat de-
ğişimleri, işlem hacimleri, işlem miktarları, işlem oranları, emir miktarları, emir oranları, emir
iptal miktarları, emir iptal oranları veya emir gerçekleşme oranları gibi sermaye piyasalarının
işleyişi veya sermaye piyasası araçlarının fiyatlarının belirlenmesiyle ilgili veriler dikkate alın-
dığında önemli veya etkili kabul edilebilecek nitelikte;

a) Alım veya satım yapılması, hesap hareketi gerçekleştirilmesi, emir verilmesi, emir
iptali veya emir değiştirilmesi,

b) Farklı fiyat kademelerine emir iletilmesi,
c) Bir dakikadan daha az zaman dilimlerinde piyasadaki en iyi alım fiyatına eşit veya

piyasadaki en iyi alım fiyatından daha düşük fiyatlı satım emri ya da piyasadaki en iyi satım
fiyatına eşit veya piyasadaki en iyi satım fiyatından daha yüksek fiyatlı alım emri iletmek şek-
linde yön değiştiren emirler verilmesi,

ç) Kendinden kendine veya karşılıklı işlemler gerçekleştirilmesi,
d) Açılış veya kapanış fiyatlarını etkilemeye yönelik işlemler yapılması,
e) Gün sonu veya vade sonu uzlaşma fiyatlarını etkilemeye yönelik işlemler gerçek-

leştirilmesi,
f) Fiyat yükseltici, fiyat düşürücü veya fiyatı sabit tutmaya yönelik işlemler yapılması,
g) Vadeli işlem ve opsiyon piyasasında bir sicile bağlı tüm hesaplar için ya da piyasa

bazında belirlenen pozisyon limitlerinin geçilmesi,
ğ) Vadeli işlem ve opsiyon piyasasında, ilgili dayanak varlık piyasasında gerçekleştirilen

işlemlerle aynı yönlü işlemler gerçekleştirilmesi
ve benzeri işlemler yapılması suretiyle borsa ve teşkilatlanmış diğer piyasaların güven,

açıklık ve istikrar içinde çalışmasını bozan ya da sermaye piyasası araçlarının fiyatları, fiyat
değişimleri, arz ve talepleri hakkında yanlış veya yanıltıcı izlenim uyandıran veya adil ve dürüst
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işlem yapılmasını, piyasanın rekabetçi bir ortamda işleyişini ya da fiyatın doğru ve dürüst bir
şekilde oluşmasını zorlaştıran ya da engelleyen fiil ve davranışlar piyasa bozucu eylem olarak
değerlendirilir.

İletişim veya haberleşme yoluyla işlenen piyasa bozucu eylemler
MADDE 6 – (1) Sermaye piyasası araçlarının fiyatları, değerleri veya yatırımcıların

kararlarını etkileyebilecek nitelikte veya bunlara etki edebilecek piyasa göstergelerine ilişkin
olarak yalan, yanlış veya yanıltıcı bilgi vermek, söylenti çıkarmak, haber vermek, özel durum
açıklaması yapmak, yorum yapmak veya rapor hazırlamak, piyasa bozucu eylem olarak de-
ğerlendirilir.

(2) Birinci fıkrada belirtilen hususların yalan, yanlış veya yanıltıcı olduğunu bilen yahut
bilmesi gerekenler tarafından yayılması piyasa bozucu eylem olarak değerlendirilir.

(3) Kurulun özel durumların açıklanmasına ilişkin düzenlemeleri kapsamında açıkla-
makla yükümlü olunan, sermaye piyasası araçlarının fiyatlarını, değerlerini veya yatırımcıların
kararlarını etkileyebilecek nitelikteki bilgilerin açıklanmaması piyasa bozucu eylem olarak de-
ğerlendirilir.

(4) Sermaye piyasası araçları hakkında gazete, televizyon, internet veya benzer nitelikte
kitle iletişim araçları kullanarak yorum veya tavsiyede bulunduktan sonra, yorum veya tavsi-
yesini değiştirinceye kadar veya her halükarda 5 iş günü içerisinde, alım veya tut tavsiyesi ver-
diği halde satmak ya da satım tavsiyesi verdiği halde almak piyasa bozucu eylem olarak de-
ğerlendirilir.

Diğer piyasa bozucu eylemler
MADDE 7 – (1) Sermaye piyasası araçlarının fiyatını veya değerini etkileyebilecek

büyüklükteki emirlerin yatırım kuruluşlarına, ilgili borsaya ve teşkilatlanmış diğer piyasalara
iletilmesinden önce, yatırımcıların emir bilgilerine vakıf olarak emre konu olan sermaye piya-
sası aracında veya bu araçla ilgili diğer sermaye piyasası araçlarında emir verilmesi, verilen
emrin değiştirilmesi ya da iptal edilmesi veya söz konusu emirlere ilişkin bilgilerin üçüncü şa-
hıslara aktarılması piyasa bozucu eylemdir.

(2) Noter marifetiyle düzenlenmiş bir vekaletname ile yetkilendirme olmaksızın borsa
ve teşkilatlanmış diğer piyasalarda;

a) Bir başkasının hesabını kullanmak suretiyle bu hesap üzerinden emir iletmek, işlem
yapmak veya hesap hareketi gerçekleştirmek,

b) Bir başkasına hesabını kullandırmak suretiyle bu hesap üzerinden emir iletilmesi,
işlem yapılması veya hesap hareketi gerçekleştirilmesine imkan sağlamak

piyasa bozucu eylemdir.
(3) 22/6/2013 tarihli ve 28685 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Pay Tebliği (VII-128.1)’nin

27 nci maddesine veya bu maddenin uygulanmasına ilişkin Kurul İlke Kararlarına aykırı ha-
reket edilmesi piyasa bozucu eylemdir.

(4) Kurulca haklarında işlem yapma yasağı kararı alınmış şahıslarca işlem yasaklısı ol-
dukları dönemde kendi hesaplarından ya da başkalarının hesaplarını kullanarak borsa ve teş-
kilatlanmış diğer piyasalarda işlem yapılması piyasa bozucu eylemdir.

Piyasa bozucu eylem sayılmayan haller
MADDE 8 – (1) Kanunun 108 inci maddesinde yer alan bilgi suistimali ve piyasa do-

landırıcılığı sayılmayan hâller piyasa bozucu eylem olarak değerlendirilmez.
(2) Gazetecilerin basın meslek ilkeleri ve etiğine uygun olarak yürüttükleri mesleki faa-

liyetleri;
a) Haber veya yorumların yayımlanmış olmasından dolayı doğrudan veya dolaylı olarak

haksız menfaat temin edilmemesi,
b) Haber veya yorumların bilgi suistimali ve piyasa dolandırıcılığı suçlarından herhangi

birini işleyen şahıslarla anlaşmalı olarak ya da bu şahısların yönlendirmesiyle yayımlanmamış
olması,

c) Haber veya yorumların yayımlanmasından önce ilgili sermaye piyasası aracında iş-
lem yapılmaması veya bu hususların başkalarına aktarılmaması

şartıyla piyasa bozucu eylem olarak değerlendirilmez.
Yürürlük
MADDE 9 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 10 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Kurul yürütür.
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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasından:
ÇEK DEFTERLERİNİN BASKI ŞEKLİNE, BANKALARIN HAMİLE ÖDEMEKLE

YÜKÜMLÜ OLDUĞU MİKTAR İLE ÇEK DÜZENLEME VE ÇEK HESABI
AÇMA YASAĞI KARARLARININ BİLDİRİLMESİNE VE DUYURULMASINA

İLİŞKİN TEBLİĞ (SAYI: 2010/2)’DE DEĞİŞİKLİK
YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (SAYI: 2014/1)

MADDE 1 – 20/1/2010 tarihli ve 27468 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Çek Def-
terlerinin Baskı Şekline, Bankaların Hamile Ödemekle Yükümlü Olduğu Miktar ile Çek Dü-
zenleme ve Çek Hesabı Açma Yasağı Kararlarının Bildirilmesine ve Duyurulmasına İlişkin
Tebliğ (Sayı: 2010/2)’in 4 üncü maddesinde yer alan “binkırkbeş Türk Lirası” ibareleri “bin-
yüzyirmi Türk Lirası” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 2 – Aynı Tebliğin geçici 2 nci maddesinde yer alan “altıyüzonbeş Türk Lirası”
ibareleri “altıyüzaltmış Türk Lirası” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 3 – Bu Tebliğ 27/1/2014 tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 4 – Bu Tebliğ hükümlerini Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı yü-

rütür.
—— • ——

Özelleştirme İdaresi Başkanlığından:
ÖZELLEŞTİRME YÜKSEK KURULU KARARI

TARİH : 13/1/2014
KARAR NO : 2014/01
KONU : Ankara Doğal Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş. ye ait taşınmazın 

özelleştirilmesi
Özelleştirme Yüksek Kurulunca;
Özelleştirme İdaresi Başkanlığı (İdare)’nın 26/12/2013 tarih ve 10989 sayılı yazısına

istinaden;
Özelleştirme kapsam ve programında bulunan Ankara Doğal Elektrik Üretim ve Ticaret

A.Ş. (Şirket)’ye ait Zonguldak ili, Çaycuma ilçesi, Fatih mahallesinde bulunan 422 ada, 1 parsel
no.lu taşınmazın “satış” yöntemiyle özelleştirilmesini teminen İdarece 4046 sayılı Kanun’un
4’üncü maddesinin son fıkrasına istinaden Şirkete verilen yetki çerçevesinde Şirket tarafından
oluşturulan İhale Komisyonunca; 

1. Taşınmazın en yüksek teklifi veren Yurtbay Seramik Sanayi ve Ticaret A.Ş. ye İhale
Şartnamesi çerçevesinde 6.050.000,- (Altımilyonellibin) TL bedelle satılmasına, 

2. Yurtbay Seramik Sanayi ve Ticaret A.Ş. nin satış sözleşmesini imzalamaktan imtina
etmesi veya diğer yükümlülüklerini yerine getirmemesi halinde geçici teminatının irat kayde-
dilerek, taşınmazın ikinci en yüksek teklifi veren İbrahim EMEKSİZ’e İhale Şartnamesi çer-
çevesinde 6.000.000,- (Altımilyon) TL bedelle satılmasına,

3. İbrahim EMEKSİZ’in satış sözleşmesini imzalamaktan imtina etmesi veya diğer yü-
kümlülüklerini yerine getirmemesi halinde geçici teminatının irat kaydedilerek ihalenin iptal
edilmesine,

dair verilen nihai kararın onaylanmasına,
4. Bu karar çerçevesinde satış sözleşmesinin imzalanması ve karar gereklerinin yerine

getirilmesi hususunda Şirketin yetkili kılınmasına
karar verilmiştir.
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Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumundan:
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2013 Aralık Günsüzleri                   KILIÇ 
???? 

T.C. 
Resmî Gazete 

İlânlarla ilgili müracaatlar Başbakanlık Basımevi Döner Sermaye 
İşletmesi Müdürlüğüne yapılır. 

21 Ocak 2014 
SALI Sayı : 28889 

İLÂN BÖLÜMÜ 
YARGI İLÂNLARI 

İstanbul 45. Asliye Ceza Hakimliğinden: 
Esas No   : 2011/199 
Karar No : 2012/93 
Resmi Belgede Sahtecilik suçundan Mahkememizin yukarıda Esas ve Karar numarası 

yazılı 03/02/2012 tarihli ilamı ile 204/1, 62/1, 53/1, 231/5 maddeleri gereğince 5 YIL HÜKMÜN 
AÇIKL. GERİ BIRAK. NED. DNT. SER. (CMK 231/8) cezası ile cezalandırılan Hamıt ve 
Zinniyer kızı, 1971 doğumlu, Azerbeycan nüfusuna kayıtlı YEGANE HASALLİ tüm aramalara 
rağmen bulunamamış, gerekçeli karar tebliğ edilememiştir. 

1 - 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin Resmi 
Gazete’de ilanen tebliğine, 

2 - Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı ve 
tebliğ tarihinden itibaren 7 gün içerisinde mahkememize dilekçe verilmesi veya zabıt katibine bir 
beyan ile temyiz edilmediği taktirde kararın kesinleştirileceği 7201 sayılı Tebligat Kanununun 28. 
V.d. Maddeleri gereğince ilanen tebliğ olunur. 232 

—— •• —— 
Kara Kuvvetleri Komutanlığı Askeri Mahkemesi Kıdemli Hakimliğinden: 
Esas No : 2013/567 
Karar No : 2013/295 
Karar Tarihi : 16/07/2013 
Suç Tarihi : 19/06/2011 - 25/06/2011 
Suç : İzin Tecavüzü 
Sevk Maddesi : As. C.K.nun 66/1-b ve 73 maddesi 
Sanık Kimliği : Vedat KIYICI, (T.C. No. 21022064580) Sedat ve Müzehher oğlu, 1990 

doğumlu, Adana Sarıçam İncirlik Köyü nüfusuna kayıtlı. Terhisinde; 
Yüzüncü Yıl Mah. Manolya Sit. C Blok No. 26/13 Çukurova Adana'da 
oturur. 

Hüküm Özeti: İzin Tecavüzü suçundan sanık Vedat KIYICI hakkında mahkememizce 
As.C.K.nun 66/1-b maddeleri uyarınca sanığın cezasından 73 ve TCK.nun 62 maddesi gereğince 
sanık hakkında NETİCETEN BEŞ AY HAPİS CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA, 
TCK.nun 50, 52 ve 52/4 Maddeleri gereğince beher gün karşılığı 20.00 TL. hesabıyla paraya 
çevrilerek NETİCETEN (3000) TL. ÜÇ BİN TÜRK LİRASI ADLİ PARA CEZASI İLE 
CEZALANDIRILMASINI, sanığın yokluğunda verilen bu kararı, sanığı tüm aramalara rağmen, 
sanığa tebliğ edilemediğinden, 7201 Sayılı Tebligat Kanununun 28. ve müteakip maddeleri 
gereğince hükmün Resmi Gazete’de ilanı ile ilanın yapıldığı tarihten 15 gün sonra sanığa tebliğ 
edilmiş sayılacağı, iş bu karara karşı 353 sayılı Kanunun 209. Maddesi uyarınca sanığa tebliğ 
tarihinden itibaren 7 gün içerisinde adli ve Askeri Mahkemelere doğrudan veya PTT marifetiyle, 
bir dilekçe ile başvurmak suretiyle temyiz yoluna gidebileceği hakkının olduğu ilanen tebliğ 
olunur. 10375 
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ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI 
SÜRE UZATIM İLANI 

Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Başkanlığından: 
Türkiye Cumhuriyeti Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Başkanlığı tarafından Kemerköy 

ve Yeniköy Termik Santralleri ile Kemerköy Liman Sahasının, Çatalağzı Termik Santralinin ve 
Yatağan Termik Santralinin özelleştirilmeleri amacıyla ihale edilecekleri, 23/11/2013 tarihinden 
itibaren yayımlanan ilanlarla duyurulmuştur. 

Bahse konu ilanlarda belirtilen ön yeterlilik ve son teklif verme tarihleri ve saatleri; 
• Kemerköy ve Yeniköy Termik Santralleri ile Kemerköy Liman Sahası için 10/04/2014 

tarihi saat 17:00’ye, 
• Çatalağzı Termik Santrali için 21/04/2014 tarihi saat 17:00’ye ve 
• Yatağan Termik Santrali için 30/04/2014 tarihi saat 17:00’ye 
kadar uzatılmıştır. 

T.C. 
BAŞBAKANLIK 

ÖZELLEŞTİRME İDARESİ BAŞKANLIĞI 
Ziya Gökalp Caddesi No: 80 06600 Kurtuluş / ANKARA 

Tel : 90 312 585 82 90 ve Faks : 90 312 585 83 07 
 461/1-1 —— • —— 

KÜRTÜN HES’İN GÜVENLİK HARİÇ 22 KİŞİ İLE 730 GÜN SÜRELİ OLARAK ENERJİ 
ÜRETİMİNİ GERÇEKLEŞTİRMEK ÜZERE İŞLETME, PERİYODİK ONARIM 

VE REVİZYON İŞLERİNİN YAPTIRILMASI İLE İLGİLİ HİZMET 
ALIMI İŞİ İHALE EDİLECEKTİR 

EÜAŞ Doğankent HES İşletme Müdürlüğünden: 
İhale kayıt no : 2014/2393 
1 - İdarenin 
a) Adı ve adresi : EÜAŞ Doğankent HES İşletme Müdürlüğü 28510 

Doğankent/GİRESUN 
b) Telefon ve faks numarası : 0454 471 50 51 - 0 454 471 50 02 
c) Elektronik posta adresi : dogankenthes@euas.gov.tr 
2 - İhale konusu hizmetin: 
a) Niteliği, türü ve miktarı : İşletme sorumluluğu EÜAŞ Doğankent HES İşletme 

Müdürlüğüne ait Kürtün Hidroelektrik Santralının 
güvenlik hariç, enerji üretimini gerçekleştirmek üzere 
işletme, periyodik bakım, onarım ve revizyon işlerinin 
22 kişi ile 730 gün süreli yaptırılması ile ilgili hizmet 
alımı 

b) İşin yapılacağı yer : Gümüşhane İli/Kürtün beldesi Kürtün HES de. 
c) İhale Usulü : EÜAŞ Satın Alma ve İhale Yönetmeliği Kapsamında 

Açık İhale Usulü 
3 - İhalenin 
a) Tarihi ve saati : 11/02/2014 Salı günü saat: 14.00 
b) Yapılacağı yer : EÜAŞ Doğankent HES İşl. Müdürlüğü İdari Bina 

Doğankent/GİRESUN 
4 - İhale dokümanının; görülebileceği ve satın alınabileceği yerler: 
a) EÜAŞ Doğankent HES İşletme Müdürlüğü Doğankent/GİRESUN (Ticaret Servisi) 
b) Şartname bedeli : KDV dahil 50,00 TL. (Elli Türk Lirası) 
5 - İhaleye teklif verecek isteklilerin ihale dokümanını satın almaları zorunludur. 
6 - Teklifler 11/02/2014 tarihinde saat 14.00’a kadar EÜAŞ Doğankent HES İşletme 

Müdürlüğü Doğankent/Giresun (Muhaberat Servisi) adresine elden verilebileceği gibi, iadeli 
taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Postadaki gecikme nedeni ile geç gelen Teklif 
mektupları değerlendirmeye alınmayacaktır. 

7 - Bu ihale 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara tabi olmayıp, Şirketimiz Satın alma ve İhale 
Yönetmeliğinin usul ve esasları doğrultusunda yapılacaktır. 
 401/1-1 
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BASKILI EKMEK, ROLL EKMEK VE CİPS POŞETİ ALIMI YAPILACAKTIR 
Ankara Halk Ekmek ve Un Fabrikası A.Ş. Genel Müdürlüğünden: 
1. Fabrikamız, konusu şartnamede belirtilen 1.000 kg (1 Ton) Baskılı Glutensiz Ekmek 

Poşeti, 1.000 kg (1 Ton) Baskılı Tuzsuz Ekmek Poşeti, 3.000 kg (3 Ton) Baskılı Normal Ekmek 
Roll Poşeti, 2.000 kg (2 Ton) Baskılı Şampiyon Ekmek Roll Poşeti, 1.500 kg (1,5 Ton) Baskılı 
Taş Değirmeni Ekmek Roll Poşeti, 3.000 kg (3 Ton) Baskılı Köy Ekmek Roll Poşeti ve 15.000 kg 
(15 Ton) Baskılı Cips Poşeti alımları kapalı zarf ile teklif alma yoluyla ihale edilecektir. 

2. İhale 06.02.2014 Perşembe günü saat 14:00’da Fabrikamız Genel Müdürlük toplantı 
salonunda yapılacaktır. 

3. İhale ile ilgili şartname 50 TL bedelle Fabrikamız Muhasebe ve Ticaret Müdürlüğü’nden 
temin edilebilir. 

4. Nihai teklifler en geç 06.02.2014 Perşembe günü saat 14:00’a kadar Fabrikamız 
Muhasebe ve Ticaret Müdürlüğüne verilmiş olması gerekmektedir. 

5. Postadaki gecikmeler dikkate alınmaz. 
6. Bu İhale 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun İstisna Alımı Kapsamındadır. 
7. 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 11. maddesinde belirtilenler hiçbir şekilde ihaleye 

katılamazlar. 
ADRES: ANKARA HALK EKMEK VE UN FABRİKASI A.Ş 
Anadolu Bulvarı No: 13 Macunköy / ANKARA 
Tel : 397 33 65 – 66          Faks : 397 33 71 – 74 434/1-1 —— • —— 

İHALE KOMİSYON EK KARARI 
Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü 7. Bölge Müdürlüğünden: 
KARAR NO : 01 
İDARENİN ADI : TCDD 7. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ AFYONKARAHİSAR 
İŞİN ADI : Afyonkarahisar ili, Merkez İlçesi, Çetinkaya mahallesi, 

4223 ada 6 numaralı hisseli parselin satışı 
İHALE TARİH VE SAATİ : 27.11.2013 günü, saat: 09:30 
İHALE USULÜ : 4046 sayılı Kanun 18. Madde - Pazarlık Usulü 
Yönetim Kurulumuzun 17.05.2013 tarihli ve 13/118 sayılı kararı ile satışı uygun görülen 

Mülkiyeti Teşekkülümüze ait Afyonkarahisar ili, Merkez İlçesi, Çetinkaya mahallesi, 4223 ada 6 
parselde kayıtlı, arsa vasfındaki toplam 3.407,00 m²’lik hisseli taşınmazın 282,50 m²’lik kısmının 
satışını teminen İhale İlanı ve İhale Şartnamesinde belirtilen hususlar kapsamında yapılan ihale 
sonucunda 7. Bölge Müdürlüğü İhale Komisyonunca; 

• 46.000,00 (Kırkaltıbin) Türk Lirası bedelle en yüksek teklifi veren ÖZMUR Gıda 
Turizm, Spor Tes. İnş. Madencilik San. ve Tic. Ltd. Şti.’ye İhale Şartnamesi çerçevesinde 
satılmasına, sözleşmeyi imzalamaktan imtina etmesi veya diğer yükümlülükleri yerine 
getirmemesi halinde teminatının İdare lehine irat kaydedilmesine, 

• 25.100,00 (Yirmibeşbinyüz) Türk Lirası bedelle ikinci teklifi veren Mevlüt 
KALKAN’ın teklifi muhammen bedelin altında kalması nedeni ile ihalenin iptali için Yönetim 
Kurulu onayına sunulmasına karar verilmiştir. 

Bu Komisyon Kararı TCDD Yönetim Kurulunun 03.01.2014 Tarih ve 1/8 sayılı Kararı ile 
onaylanmıştır. 407/1-1 —— • —— 

TRT İNGİLİZCE (BOĞAZİÇİ) STÜDYOSU DEKOR PROJE, UYGULAMA 
VE GÖRSEL YÖNETMENLİK HİZMETİ SATIN ALINACAKTIR 

TRT Genel Müdürlüğünden: 
TRT İngilizce (Boğaziçi) Stüdyosu Dekor Proje, Uygulama ve Görsel Yönetmenlik işi 

hizmet alımı 3 (g) İstisna Yönetmeliğimiz kapsamında Pazarlık İhale Usulü ile ihale edilecektir. 
1 - İhaleyi yapan kurumun: 
a) Adresi : TRT Genel Müdürlüğü Satın Alma Dairesi Başkanlığı 

Satın Alma Müdürlüğü C Blok Kat: 3 No: 306 
06109 Oran/ANKARA 

b) Telefon numarası : 0 312 463 4218 
c) İlgili Personel : Nursel ÇEKİRDEK 
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2 - İhale ile ilgili bilgiler: 
a) İşin tanımı : TRT İngilizce (Boğaziçi) Stüdyosu Dekor Proje, 

Uygulama ve Görsel Yönetmenlik işi hizmet alımı. 
b) İhale tarihi ve saati : 05.02.2014 günü saat 14:00 
c) Şartnamenin görülebileceği yer : TRT Genel Müdürlüğü Satın Alma Dairesi Başkanlığı 

C Blok Kat: 3 No: 306     06109 Oran/ANKARA 
d) Şartname bedeli : KDV dahil 100.- TL 
  371/1-1 —— • —— 

MUHTELİF KAYNAKLI MALZEME SATIN ALINACAKTIR 
TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğünden: 
İhale Kayıt Numarası : 2013/5065 
1 - İdarenin 
a) Adresi : Ahmet Kanatlı Cad. 26490/ESKİŞEHİR 
b) Telefon ve faks numarası : 0 (222) 224 00 00 (4435-4436) / 225 50 60 - 225 72 72 
2 - İhale konusu işin niteliği, 
     türü ve miktarı : 24 Adet Klima (DE 24000 tipi lokomotifler için-Montaj 

dahil) teknik şartnameye göre imal ettirilmek suretiyle 
satın alınacaktır. 

3 - İhalenin 
a) Yapılacağı yer : TÜLOMSAŞ İhale Komisyonu Toplantı Salonu 
b) Tarihi ve saati : 04/02/2014 - Saat 14:00 
4 - Yukarıda belirtilen alımımız Yerli İsteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık İhale 

Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale dokümanında 
belirtilmiştir. 

5 - Tekliflerin TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğü Satın Alma İkmal Daire Başkanlığına 
04/02/2014 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. 388/1-1 —— • —— 
4458 SAYILI GÜMRÜK KANUNU VE 5607 SAYILI KAÇAKÇILIKLA MÜCADELE 
KANUNU UYARINCA TASFİYELİK HALE GELEN EŞYA-ARAÇ SATILACAKTIR 

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Doğu Karadeniz Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü 
Trabzon Tasfiye İşletme Müdürlüğünden:  

1 - Satışa esas bedeli en az 308,28 TL ile en çok 47.831,95 TL arasında değişen; 
27.01.2014 günü saat 16.00'a kadar yatırılması gereken güvence tutarı da en az 30,83 TL, en çok 
4.783,20 TL arasında olan, cinsi, miktarı, bulunduğu yeri, özellikleri, satışa esas bedeli ve 
güvence tutarı ayrı ayrı şartname eki listede gösterilen demonte duvar saati, imitasyon bujiteri 
malzemesi, tütün sarma aparatı, tesbih, elektronik malzeme, tekstil eşyası, bayan kol çantası, 
mutfak eşyası, cüzdan, kol saati, zayıflama bisikleti, muhtelif iş, oto ve makine aksam ve 
parçaları, kamyon lastiği, [kumar makinesi aksamı (YENİDEN İHRAÇ AMAÇLI SATIŞ 
OLARAK)] vb. 29 grup eşya, açık artırma suretiyle, Hüseyin Kazaz Kültür Merkezi/Ortahisar 
Mahallesi Eski Vilayet Konağı Arkası/TRABZON adresindeki ihale salonunda 28.01.2014 tarihi 
saat 09.30'da satışa sunulacaktır. Satışa sunulan araç ve sözkonusu ihale hakkında ayrıntılı bilgiye 
www.gumrukticaret.gov.tr ve www.tasis.gov.tr internet adreslerimiz ile (0) (462) 326 22 36 
numaralı telefondan ulaşılabilir. 

2 - Katılımcıların kimliklerini belirlemeye yarayan belge, gerçek kişilerin T.C. kimlik 
numarası ve ikametgâh beyanı, tüzel kişilerin vergi kimlik numarası ve işyeri merkezi beyanı, 
güvencenin yatırıldığına ilişkin belge, vekil olarak katılanlar için vekâletname aslı veya noter 
onaylı örneği, Tüzel kişiler adına katılacaklardan, yetki belgesinin aslı veya noter onaylı 
örneğinin veya vekaletname kartının satış günü ihale salonunda ibraz edilmesi gerekir. 

3 - Bu ilanda bulunmayan hususlarda Şartname ve eki listelerde belirtilen hükümler 
geçerlidir. Açık Artırma Yöntemiyle Eşya Satış Şartnamesi ve Ekleri 10 TL (KDV dahil) bedel 
karşılığı Trabzon İşletme Müdürlüğü ile Bölge Müdürlüğünden alınabilir. 

İlan olunur. 365/1-1 
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HİZMET SATIN ALINACAKTIR 
Elektrik Üretim A.Ş. Afşin-Elbistan A Termik Santralı İşletme Müdürlüğünden: 
Müdürlüğümüz ihtiyacı olan ve aşağıda özellikleri belirtilen Hizmet Alımı açık ihale 

usulü ile ihale edilecektir. 
1 - İdarenin 
a) Adresi : Çoğulhan Kasabası P.K. 2  
  Afşin/KAHRAMANMARAŞ 
b) Telefon ve faks numarası : Tlf: (0344) 524 22 04-05 Faks: (0344) 524 22 02 
c) Elektronik posta adresi (varsa) : afsın@euas.gov.tr 
2 - İhale konusu hizmetin 
A - a) Dosya ve İKN No : 2014/01-2014/137 
b) Niteliği, türü ve miktarı : A Termik Santrali 1.2.3. ve 4. Ünitesine Ait Ana 

Soğutma Suyu Asit Dozajlama Pompaları ve 
Soğutma Kuleleri CPP’ye Ait Ölçü-Kontrol 
Sistemlerinin Anahtar Teslimi Rehabilitasyonlarının 
(Malzeme Temini, Demontaj, Montaj ve Devreye 
Alma) Yapılması İşi. 

c) Teslim yeri : EÜAŞ Afşin-Elbistan A Termik Santralı İşletme 
Müdürlüğü Afşin/KAHRAMANMARAŞ 

d) Teslim tarihi : İşin Teslim Süresi toplam 195 (Yüzdoksanbeş) 
Takvim Günüdür. 

e) İhale tarihi ve saati : 12/02/2014 Saat : 14.00 
f) Şartname bedeli : 100,00.-TL 
3 - İhalenin 
a) Yapılacağı yer : EÜAŞ Afşin-Elbistan A Termik Santralı İşletme 

Müdürlüğü/AFŞİN 
b) Şartname bedelinin yatırılacak yer : Vakıfbank Afşin Şb. TR 8700 0150 0158 0072 

8775 7271 - Afşin Ziraat Bankası Şb.TR 6400 
0100 0390 2989 6309-5001 nolu hesaba  

c) İhale tarihi ve saati : 12/02/2014 Saat : 14.00 
4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde 

uygulanacak kriterler: İdari Şartnamenin 7. maddesinde belirtilmiştir. 
5 - İhale tüm isteklilere açıktır. 
6 - İhale dokümanı Çoğulhan Kasabası P.K. 2 Afşin/KAHRAMANMARAŞ adresinde 

görülebilir ve ücreti karşılığı (aynı adresten) temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale 
dokümanını satın almaları zorunludur. 

7 - Teklifler ihale tarihi saat 14.00’e kadar EÜAŞ İşletme Müdürlüğü’ne verilebileceği 
gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 

8 - İstekliler tekliflerini, götürü bedel olarak vereceklerdir. 
9 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri 

tutarda geçici teminat vereceklerdir. 
10 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi en az 90 takvim günü olmalıdır. 
11 - Bu ihaleler 4964 sayılı Kanunun 1. Maddesinin son fıkrası ve 40. Maddesinin son 

fıkrasına istinaden Şirketimizin Satın Alma ve İhale Yönetmeliğinin usul ve esasları doğrultusunda 
yapılacaktır. 

Duyurulur. 164/1-1 
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KÖMÜRÜN TAŞINMASI VE BOŞALTILMASI HİZMETİ SATIN ALINACAKTIR 
TKİ Ege Linyitleri İşletmesi Müessesesi Müdürlüğünden: 
Müessese Müdürlüğümüz Eynez Y.A.’dan kömürün B Termik santraline taşınması ve 

boşaltılması hizmet alımı işi açık ihale usulü ile aşağıda belirtilen tarihlerde ihale edilecektir. 
1. İdarenin 
a) Adresi : E.L.İ. Müessesesi Müdürlüğü Atatürk Cd. No. 111   45500 

Soma/MANİSA 
b) Telefon ve faks numarası : (236) 613 23 26 (4 hat)    Fax 612 20 13 - 613 20 13 
c) Elektronik posta adresi : elisatinalma@eli.gov.tr 
2. İhale konusu hizmetin a) - 

 

Niteliği - Türü - Miktarı 
İhale 

Kayıt No 
Dosya 

No 
İhale Tarih 

ve Saati Süre 

1 - 

Müessese Müdürlüğümüz Eynez 
Yer altı Kontrol şube Müdürlüğüne 
bağlı stok sahalarından 425.000 ton 
kömürün Soma B Termik Santrali 
1-4, Yırca Kapı ve 5-6 Ünitelerine 
taşınması ve boşaltılması hizmet 
alımı işi. 

2014-4261 2014-65 
04.02.2014 

14:00 
115 

takvim günü 

 
b) Yapılacağı yer : ELİ Müessesesi Müdürlüğü SOMA/MANİSA. 
c) İşin süresi : İhale süreleri takvim günü olup, yukarıda belirtilmiştir. 
d) İhale usulü : Açık İhale 
3. İhalenin Yapılacağı yer : ELİ Müessesesi Müdürlüğü Komisyon Odası Soma/ 

MANİSA 
4. İhale dokümanı; ELİ Müessesesi Müdürlüğü Atatürk Cad.  
5. No.111   45500 Soma/MANİSA, TKİ Genel Müdürlüğü Satın Alma Daire Başkanlığı 

(1102 nolu odadan), ANKARA ve TKİ Genel Müdürlüğü Satın Alma Dairesi Başkanlığı İzmir 
Gümrük Şefliği Erzene Mh. 78 Sk. No. 3 D. 4 Bornova/İZMİR adreslerinde görülebilir. İhale 
dokümanlarının şartnamelerini 100,00 TL, karşılığında aynı adreslerden temin edilebilir. İhaleye 
teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. 

6. Teklifler 2. maddelerde belirtilen ihale tarih ve saatine kadar Ege Linyitleri İşletmesi 
Müessesesi Müdürlüğü Genel Muhaberat Servisine verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta 
vasıtasıyla da gönderilebilir. 

7. İstekliler teklif edilen bedelin % 3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri 
oranda geçici teminat vereceklerdir. 

8. Verilen tekliflerin geçerlilik süreleri, ihale tarihinden itibaren 60 gündür. 
9. Bu ihale 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 3 (g) maddesi kapsamında olup, (ceza ve 

yasaklamalarla ilgili hususlar hariç) 4734 ve 4735 Sayılı Kanunlarla bunları tadil eden Kanunlara 
tabi değildir.  

10. Web Sitemiz: www.eli.gov.tr 361/1-1 
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YATIRIMCILARA DAVET 
Türkiye Denizcilik İşletmeleri Anonim Şirketinden: 
Türkiye Denizcilik İşletmeleri Anonim Şirketi (TDİ)’ne Ait M/T Ömerli Su Tankeri, 4046 

Sayılı Özelleştirme Uygulamaları Hakkında Kanun Hükümleri Çerçevesinde “Satış” Yöntemiyle 
Özelleştirilecektir. 
 

Geminin 
Adı 

Geçici Teminat 
Bedeli 

Tanıtım Dokümanı ve İhale 
Şartları Belgesi Bedeli 

Son Teklif Verme 
Tarihi 

ÖMERLİ  5.000,00 $ (Beşbin 
ABD Doları) 100,00 (Yüz Türk Lirası) 12/02/2014 

 
1. İhale, kapalı zarf içerisinde teklif almak ve görüşmeler yapmak suretiyle pazarlık usulü 

ile gerçekleştirilecektir. İhale Komisyonunca gerekli görüldüğü takdirde ihale, pazarlık 
görüşmesine devam edilen teklif sahiplerinin katılımıyla açık artırma suretiyle sonuçlandırılabilir. 

2. İhaleye katılabilmek için İhale Şartname ve Tanıtım Dokümanı alınması zorunludur. 
İhale Şartname ve Tanıtım Dokümanı bedeli olarak, TDİ’nin T.Vakıflar Bankası A.Ş. Salıpazarı 
Şubesi/İstanbul nezdindeki TR080001500158007261917602 (IBAN NO.LU) hesabına yatırılarak, 
“ilgili geminin adı ile İhale Şartnamesi ve Tanıtım Dokümanı Bedeli” ifadesini içerir şekilde, 
üstünde ihaleye katılacak olan gerçek/tüzel kişi veya Ortak Girişim Grubunun adının veya 
üyelerinden birinin isminin açıkça belirtildiği dekont karşılığında, aşağıda belirtilen adresten 
21/01/2014 gününden itibaren alındı belgesi karşılığında temin edilebilecektir. 

Her ne surette olursa olsun İhale Şartname ve Tanıtım Dokümanı karşılığı olarak alınan 
bedel iade edilmez.  

3. İhaleye Türk ve yabancı uyruklu gerçek/tüzel kişiler ile Ortak Girişim Grupları 
katılabilirler. Teklif Sahipleri ihaleye katılabilmek için 5.000,00 $ (Beşbin ABD Doları) tutarında 
geçici teminat vereceklerdir. Teminatın nakit olarak verilmesi halinde; TDİ’nin Türkiye  Vakıflar 
Bankası A.Ş., Salıpazarı Şubesi/İstanbul nezdindeki  TR800001500158048000714670 no.lu 
hesabına yatırılarak banka dekontunun son teklif verme tarihine kadar “İhaleye Katılabilmek İçin 
Verilmesi Gereken Belgeler” maddesinde açıklandığı şekilde Teklif Zarfı’nın içerisine konularak 
TDİ’ye teslim edilmesi zorunludur. 

4. Teklifler ABD Doları olarak alınacak ve ihale ABD Doları üzerinden 
sonuçlandırılacaktır. Teklifler, gemi için peşin olarak verilecektir.  İhale bedeli sözleşmenin imza 
tarihinde peşin ödenebilecektir.  

5. Teklifler, Şartname ve Tanıtım Dokümanında belirtilen hususlar dikkate alınarak 
hazırlanıp son teklif verme tarihi olan 12/02/2014 Çarşamba günü saat 14:00’e kadar Türkiye 
Denizcilik İşletmeleri A.Ş. Genel Müdürlüğü, İdari Mali ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı, 
(Kemankeş Mahallesi Kemankeş Caddesi Merkez Han No: 32 Kat:4   34425 Karaköy-Beyoğlu/ 
İSTANBUL) adresine elden teslim edilecektir. Son teklif verme tarih ve saatinden sonra TDİ’ye 
intikal edecek teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır. 

6. Özelleştirme işlemleri 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu hükümlerine tabi olmayıp 
TDİ/ÖİB ihaleyi yapıp yapmamakta, dilediğine yapmakta ve teklif verme süresini uzatmakta 
serbesttir. 

7. Özelleştirme işlemleri; 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu’nun Geçici 12’nci 
maddesi gereğince Katma Değer Vergisinden ve 4046 sayılı Kanun’un 27’nci maddesi gereğince 
her türlü vergi, resim ve harçtan muaftır. 

Türkiye Denizcilik İşletmeleri A.Ş. Genel Müdürlüğü 
Destek Hizmetler Dairesi Başkanlığı 

Kemankeş Mahallesi, Kemankeş Caddesi, Merkez Han No: 32 Karaköy/İSTANBUL 
Tel : (0212) 243 73 03 – (0212) 252 44 17 – (0212) 293 90 32 - Faks : (0212) 293 96 64 

www.tdi.gov.tr 
 362/1-1 
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ARSA SATILACAKTIR 
Kahramanmaraş Belediye Başkanlığından: 
1. Mülkiyeti Belediyemize ait İlimiz Merkez Pınarbaşı köyü 6066 ada 1 nolu parselde 

kayıtlı tam 3.000m²’lik arsa 07/01/2014 tarih ve 2014/33 sayılı, Encümen kararına istinaden 
mülkiyeti satılacaktır. 

2. İhale 06/02/2014 PERŞEMBE günü saat 15:00’de Encümen salonunda 2886 sayılı 
Devlet İhale Kanunun 45. maddesi gereğince açık teklif usulü ile yapılacaktır.  

3. İhale ile ilgili şartname Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğünde olup, ihaleye 
iştirak etmek isteyenlere 10,00¨ karşılığında verilecektir. Şartname bedeli ödemeyenler ihaleye 
katılamayacaklardır.   

4. İhale ile mülkiyeti satılacak arsanın; 
 

S.No Mahalle/Köy Ada/Parsel m2’si 
m²sinin 

Muh.Bed. 
Tam Muha. 

Bedeli Geç Teminatı 
1 Pınarbaşı Köyü 6066/1 3000 500,00¨ 1.500.000,00¨ 45.000,00¨ 

 
olup, geçici teminat nakit olarak ödenecekse ihale saatinden önce Belediyemizin Vakıflar 

Bankası Çarşı şubesinde bulunan 00158007292361081 nolu hesabına yatırılacaktır. 
5. İhtilafların çözümünde Kahramanmaraş Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir. 
6. İhale bedelinin %50’si peşin geri kalanı ise 5 eşit taksitte ödenecektir. Vadesinde 

ödenmeyen taksitlere günlük gecikme zammı uygulanacaktır. 2 taksit üst üste yatmadığı takdirde 
ihale kararının iptali için Encümene yazılacaktır. 

7. İhale ile satılacak arsanın çevresinde yapılaşma tamamlanmamış, mücavir alan 
içerisinde, imar parselli, tamamı ticari alan içerisinde, Belediye hizmetlerinden %100 oranında 
yararlanmakta, ulaşım imkanlarından faydalanmakta, etrafı meskun mahaldir. 

8. GEÇİCİ TEMİNATA İLİŞKİN ESASLAR: 
a. Tedavüldeki Türk parası 
b. Maliye Bakanlığınca belirlenen Bankaların verecekleri süresiz teminat mektubu 
c. Devlet tahvili ve Hazine kefaletlerine haiz tahviller 
d. Özel finans kurumları tarafından verilen süresiz teminat mektupları 
9. İHALEYE KATILACAKLARIN AŞAĞIDAKİ BELGELERİ YANLARINDA HAZIR 

BULUNDURMALARI GEREKMEKTEDİR. 
a. İkametgah veya tebligat adresini gösterir belge, 
b. Geçici teminat belgesi; (Geçici teminat nakit olarak yatırılmak istendiği takdirde 

Belediyemizin Vakıfbank Çarşı Şubesi 00158007292361081 nolu hesabına yatırılarak dekonta 
açıklama olarak işin adı, ihale kayıt numarası teminatın türü belirtilecektir. 

c. İhaleye vekaleten giriyorsa noter onaylı vekaletname ile vekaleten ihaleye girenin noter 
onaylı imza sirküleri 

d. İhale yasaklısı olmadığına dair yazılı beyanda bulunacaktır. 
e. İhaleye şirket adına giriyorsa evrakların aslı veya Noter tasdikli olmak kaydıyla; 
-Ticaret ve Sanayi Odası kayıt belgesi 
-Ticaret Sicil Gazetesi 
-Şirket yetkilisine ait imza sirküsü 
f. Şartname bedelinin ödendiğine dair makbuz. 
10. İdare ihaleyi yapıp yapmamakta ve uygun bedeli tespitte yetkilidir. 
İlgililere ilanen duyurulur. 
 405/1-1 
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ÖN YETERLİK İLANI 
Aksaray Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğünden: 
1 Adet CNC Makine Teçhizat ve Ekipmanları (CNC Dik İşleme Merkezi Elemanları, 

CNC Torna Tezgâhı Elemanları, Hidrolik Şerit Testere, Sütunlu Matkap Tezgâhı, Kalıpçı Freze 
Tezgahı, Yüzey Pürüzlülük Ölçüm Cihazı, Zımpara Taş Motoru ) alımı, 01.12.2003 tarihli 
2003/6554 sayılı kararname eki esasların 19. maddesine göre belli istekliler arasında ihale 
usulüyle ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır: 

İhale kayıt numarası : 2014/2505 
1 - İdarenin 
a) Adresi : Aksaray Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri 

Koordinatörlüğü Merkez/AKSARAY 
b) Telefon ve faks numarası : Tel: 0 382 288 20 64/27 46   Fax: 0382 288 21 16 
c) Elektronik posta adresi : - 
ç) Ön yeterlik ve ihale dokümanının 
görülebileceği Internet adresi (varsa) : www.aksaray.edu.tr. 
2 - Ön yeterlik konusu malın  
a) Niteliği, türü ve miktarı : 1 Adet CNC Makine Teçhizat ve Ekipmanları 

(CNC Dik İşleme Merkezi Elemanları, CNC 
Torna Tezgâhı Elemanları, Hidrolik Şerit Testere, 
Sütunlu Matkap Tezgâhı, Kalıpçı Freze Tezgâhı, 
Yüzey Pürüzlülük Ölçüm Cihazı, Zımpara Taş 
Motoru) 

b) Teslim [yeri/yerleri] : ASÜ Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu 
Müdürlüğü Merkez/AKSARAY 

c) Teslim [tarihi/tarihleri] : İşe başlama tarihinden itibaren 180 (yüzseksen) 
takvim günüdür. 

3 - Ön yeterlik değerlendirmesinin 
a) Yapılacağı yer : ASÜ Rektörlüğü Senato Toplantı Salonu 

AKSARAY 
b) Tarihi ve saati : 11/02/2014 günü Saat: 14.30  
4 - Ön yeterlik değerlendirmesine katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile ön yeterlik 

değerlendirmesinde uygulanacak kriterler: 
4.1. Ön yeterlik değerlendirmesine katılma şartları ve istenilen belgeler: 
4.1.1. a) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odası veya ilgili meslek 

odası belgesi; 
1) Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından yada esnaf 

ve sanatkarlar odasından, ilk ilan veya son başvuru tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, 
odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge, 

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya 
sanayi odasından, ilk ilan veya son başvuru tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel 
kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,  

b) Ön yeterlik başvurusu yapmaya yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya 
imza sirküleri; 

1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 
2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları 

ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu 
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bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü 
göstermek üzere ilgili Ticaret sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel 
kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 

c) Şartname ekinde yer alan standart forma uygun başvuru mektubu, 
ç) Şartnamenin 7.4 ve 7.5 inci maddelerinde belirtilen, şekli ve içeriği 4734 Sayılı 

Kanunun 3. maddesindeki (f) bendiyle geçici 4. maddesi hükümlerin dayanılarak hazırlanan 
01.12.2003 tarihli 2003/6554 sayılı Kararname eki esaslarında düzenlenen yeterlik belgeleri, 

d) Vekaleten ön yeterliğe katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş ihaleye katılmaya 
ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi, 

e) Adayın ortak girişim olması halinde, bu şartname ekinde yer alan standart forma uygun 
iş ortaklığı beyannamesi, 

f) Ön yeterlik dokümanının satın alındığına dair belge, 
g) Bu madde boş bırakılmıştır. 
4.2. Ön yeterliğe iş ortaklığı olarak başvuruda bulunulması halinde,  
4.2.1. İş ortaklığının her bir ortağı tarafından 4.1 maddesinin (a) ve (b) bentlerinin ayrı 

ayrı sunulması zorunludur. 
4.3 - Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken 

kriterler: 
4.3.1. Bu madde boş bırakılmıştır. 
4.4. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken 

kriterler: 
4.4.1. Adayın kendi adına düzenlenmiş “Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Satış sonrası Hizmet 

Yeterlik Belgesi.” (Belge yoksa ilgili kurumdan belgenin olmadığına dair yazı). 
4.4.2. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile Teknik 

Şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman; 
4.4.2.1. Teklif edilen ürüne ait tanıtıcı broşür, katalog ve Teknik şartnameye uygunluğu 

içeren belgeler verilecektir. 
4.4.2.2. Teknik şartnameye madde madde uygunluk açıklaması verilecektir. 
Yukarıda sayılan belgeler Ön yeterlik dosyasında sunulacaktır. 
4.5. Yeterliliği tespit edilen bütün adaylar teklif vermeye davet edilecektir. 
5 - Bu ihale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır. 
6 - Ön yeterlik dokümanının görülmesi ve satın alınması: 
6.1. Ön yeterlik ve ihale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir. Ön yeterlik dokümanı 

50,00-TL (Elli Türk lirası) ve ihale dokümanı 50,00,-TL (Elli Türk lirası) karşılığı Aksaray 
Üniversitesi Rektörlüğü Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğü Merkez/AKSARAY 
adresinden satın alınabilir.1 

6.2. Ön yeterliğe başvuracak olanların ön yeterlik dokümanını satın almaları2 zorunludur. 
7 - Ön yeterlik başvurusu, ön yeterlik değerlendirmesi 11/02/2014 günü Saat: 14.30’a 

kadar Aksaray Üniversitesi Rektörlüğü Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğü Merkez/ 
AKSARAY adresine elden teslim edilebileceği gibi iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da 
gönderilebilir. 

8 - Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 
9 - Söz Konusu İhale 4734-4735 sayılı Kanun hükümlerine tabi olmayıp 01.12.2003 

tarihli 2003/6554 sayılı kararname eki esasları hükümlerine göre yapılacaktır. 
 331/1-1 
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ÇEŞİTLİ İLÂNLAR 
MEF Üniversitesi Rektörlüğünden: 
Eğitim-Öğretim dili Hukuk Fakültesi’nde %30 diğer Fakültelerin tüm Bölümlerinde 

%100 İngilizce olan Üniversitemiz Fakültelerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 23., 25. 
ve 26. maddeleri ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nde belirtilen 
kriterleri yerine getirmiş olmak kaydı ile açıklama kısmında belirttiğimiz alanlarda  uzmanlaşmış, 
aylık ve özlük hakları yönünden 4857 sayılı İş Kanunu hükümlerine tabi olarak Öğretim Üyeleri 
alınacaktır. 

Başvuru Şartları: 
- Adayların başvurulan bölüm, varsa anabilim dalını ve çalışma alanlarını belirten 

dilekçelerine; son 6 ayda çekilmiş 2 adet vesikalık fotoğraf, güncel özgeçmiş, onaylı nüfus 
cüzdanı sureti, lisans, yüksek lisans, doktora, profesörlük ve doçentlik belgelerinin resmi onaylı 
örnekleri, erkek adaylar için askerlik durum belgesi, 

- Yabancı dil (İngilizce) yeterliliği için, açıklama bölümündeki özel durumlar dışında 
aşağıdaki 3 koşuldan en az birini sağladığını gösteren belgeyi, 

1. KPDS, ÜDS, YDS sınavlarının birinden 100 tam puan üzerinden en az 80 puan veya 
eşdeğerliliği Yükseköğretim Kurulu’nca kabul edilen sınavlardan; bu puan muadili bir puan almış 
olmak, 

2. Türkçe dışındaki öğretim dilinin, öğretim üyesinin ana dili olması, 
3. Lisans, yüksek lisans veya doktora öğrenimini bu dilin ana dili olarak konuşulduğu 

ülkede ya da Türkiye'deki bir üniversitede derslerin sadece bu dille verildiği bir programda 
tamamlamış olmak. 

- Yayın listesi, başlıca araştırma eserleri ile bilimsel çalışma ve yayınlarını, yayınlarına 
yapılan atıfları, yönettiği doktora çalışmalarını, eğitim-öğretim faaliyetlerini kapsayacak şekilde 
hazırlanmış; Profesör kadroları için altı (6) nüsha, Doçent ve Yrd. Doç. kadroları için dört (4) 
nüsha dosya ile başvurmaları gerekmektedir. 

- Yardımcı Doçent kadrosuna başvuran adaylar, 2547 sayılı Kanun’un 23.maddesi (b) 
fıkrasının 2 numaralı bendi gereğince, yapılacak Yabancı Dil (İngilizce) Sınavına alınacaklardır. 
Yabancı Dil Sınav tarihleri Üniversitemizin erişim sayfasında duyurulacaktır. 

- Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurul’ca onaylanmış 
denkliğinin olması şarttır. 

Başvurular, ilanın yayımı tarihinden itibaren on beş (15) gün içerisinde aşağıda belirtilen 
adrese şahsen, posta ve elektronik olarak yapılabilir. Posta ile yapılan başvuruların son başvuru 
tarihine kadar Üniversitemize ulaşmış olması gerekmektedir. Belirtilen şartları taşımayan, eksik 
belgeli ve başvuru süresi içinde yapılmayan başvurular ile postadaki gecikmeler dikkate 
alınmayacaktır. 

İlan edilen kadrolar daimi statüde olup tam zamanlıdır. 
Başvuru Adresi : MEF ÜNİVERSİTESİ Ulus Mahallesi, Öztopuz Caddesi, Leylak 

Sokak 34340 Ulus-Beşiktaş/İstanbul 
  Tel: 0212 287 89 79    Faks: 0212 287 20 03   E-Posta: mef@mef.edu.tr  

HUKUK FAKÜLTESİ 

BÖLÜM 
ANABİLİM 

DALI 
KADRO 
UNVANI ADET AÇIKLAMA 

Özel 
Hukuk 

Roma Hukuku Prof.  1 

Tüm çalışmalarının Roma Hukuku 
alanından olması; tüm unvanlarının bu 
alandan elde edilmesi ve İngilizce ile 
İtalyanca’yı iyi derecede bilmek.  

Medeni Hukuk Yrd. Doç.  1 Çalışmalarının Medeni Hukuk alanında 
olması ve ders deneyimine sahip olmak. 

Medeni Usul ve 
İcra İflas Hukuku Yrd. Doç. 1 Çalışmalarının Medeni Usul ve İcra 

İflas Hukuku alanlarında olması. 
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BÖLÜM 
ANABİLİM 

DALI 
KADRO 
UNVANI ADET AÇIKLAMA 

Kamu 
Hukuku 

Anayasa Hukuku Yrd. Doç.  1 Çalışmalarının Anayasa Hukuku alanında 
olması; ders deneyiminin bulunması. 

Ceza Hukuku Prof. 1 Ceza yargılamasında istisna ve tehdit 
konusunda çalışma sahibi olmak.  

Ceza Hukuku Yrd. Doç.  1 Çalışmalarının Ceza Hukuku alnında 
olması ve ders deneyimine sahip olmak. 

İdare Hukuku Yrd. Doç.  1 
Çalışmalarının İdare Hukuku alanında 
olması ve ders deneyimine sahip 
olmak.  

 
EĞİTİM FAKÜLTESİ 

BÖLÜM 
ANABİLİM 

DALI 
KADRO 
UNVANI ADET AÇIKLAMA 

Eğitim 
Bilimleri 

Rehberlik ve 
Psikolojik 
Danışmanlık 

Prof., Doç. 
veya Yrd. 
Doç.  

3 

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık 
alanında akademik çalışmalar yapmış 
olmak. (Eğitim-Öğretim deneyimi tercih 
nedenidir.)  

İlköğretim Matematik 
Eğitimi 

Prof., Doç. 
veya Yrd. 
Doç.  

3 
Matematik Eğitimi alanında akademik 
çalışmalar yapmış olmak. (Eğitim-
Öğretim deneyimi tercih nedenidir.)  

Özel 
Eğitim Özel Eğitim 

Prof., Doç. 
veya Yrd. 
Doç.  

3 
Özel Eğitim alanında akademik çalışmalar 
yapmış olmak. (Eğitim-Öğretim deneyimi 
tercih nedenidir.) 

 
MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ 

BÖLÜM KADRO UNVANI ADET AÇIKLAMA 

Makine Mühendisliği Prof., Doç. veya Yrd. 
Doç.  3 

Akışkanlar Mekaniği, Mukavemet, 
Mekanik ve Mekatronik konularının en 
az birinde çalışmaları olmak. 

Elektrik-Elektronik 
Mühendisliği 

Prof., Doç. veya Yrd. 
Doç.  3 

Fotovoltaik, Mikro Elektromekanik ve 
Haberleşme konularının en az birinde 
çalışmaları olmak.  

İnşaat Mühendisliği Prof., Doç. veya Yrd. 
Doç.  3 

Yapıların Deprem Davranışı, 
Jeoteknik, Yapı Tasarımı ve Analizi 
konularının en az birinde çalışmaları 
olmak. 

Endüstri 
Mühendisliği 

Prof., Doç. veya Yrd. 
Doç.  3 

Yöneylem Araştırması, Tedarik Zinciri 
Yönetimi konularının en az birinde 
çalışmaları olmak. 

Bilgisayar 
Mühendisliği 

Prof., Doç. veya Yrd. 
Doç.  3 

Bilgisayar Mühendisliği veya 
Bilgisayar Bilimleri alanının en az 
birinde çalışmaları olmak. 

Mimarlık Prof., Doç. veya Yrd. 
Doç.  4 

Mimari Tasarım,  Kentsel Tasarım, 
Mimarlık Kuramı, Peyzaj Tasarımı, 
Mimarlık Tarihi ve Sanat Tarihi 
alanlarının en az birinde çalışmaları 
olmak. 
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İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ 
BÖLÜM KADRO UNVANI ADET AÇIKLAMA 

Ekonomi 
Prof., Doç. veya 
Yrd. Doç.  

3 
Makroekonomi, Mikroekonomi ve 
Ekonometri alanlarının en az birinde 
çalışmaları olmak. 

İşletme 
Prof., Doç. veya 
Yrd. Doç.  

3 
Muhasebe, Finans, Pazarlama, Üretim 
ve Yönetim konularının en az birinde 
çalışmaları olmak. 

Siyaset Bilimi ve 
Uluslararası İlişkiler 

Prof., Doç. veya 
Yrd. Doç.  

3 

Karşılaştırmalı Politika,  Uluslararası 
İlişkiler Teorisi ve Uyuşmazlık 
Çözümü konularının en az birinde 
çalışmaları olmak. 

 425/1-1 
—— • —— 

Bartın Üniversitesi Rektörlüğünden: 
Üniversitemiz birimlerine 2547 sayılı Kanun ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve 

Atanma Yönetmeliği'nin ilgili hükümlerine göre aşağıda belirtilen anabilim dallarına Öğretim 
Üyesi alınacaktır. 

Doçent kadrolarına başvuracak adaylar; başvuru formu ekinde özgeçmiş, noterden veya 
resmi kurumlarca onaylanmış Lisans, Yüksek Lisans, Doktora, Doçentlik Belgesi, Nüfus Cüzdan 
Fotokopisi, Askerlik Durum Belgesi, 3 adet Fotoğraf ve Yayın Listesi ile birlikte bilimsel çalışma 
ve yayınlarını kapsayan 4 (dört) takım dosyayı ekleyerek Rektörlük Personel Dairesi 
Başkanlığı'na şahsen veya posta yolu ile başvuracaklardır. 

Yardımcı Doçent kadrolarına başvuracak adaylar; başvuru formunda sınava girecekleri 
yabancı dillerini belirterek ekinde özgeçmiş, noterden veya resmi kurumlarca onaylanmış Lisans, 
Yüksek Lisans, Doktora Belgesi, Nüfus Cüzdan Fotokopisi, Askerlik Durum Belgesi, 3 Adet 
Fotoğraf ve Yayın Listesi ile birlikte bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan eserlerden 4 (dört) 
takım dosyayı ekleyerek ilgili Fakülteye/Yüksekokula şahsen veya posta yolu ile 
başvuracaklardır. 

GENEL AÇIKLAMALAR: 
*Başvuracak adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde 

belirtilen şartları taşıması gerekmektedir. 
*Adaylar ilana başvuralarını ilanın yayınlandığı tarihi takip eden 15 (onbeş) gün 

içerisinde ilgili birimlere yapacak ve evraklarını teslim edeceklerdir. 
*Postadaki gecikmeler kabul edilmeyeceği gibi istenilen belgelerin bir tanesi eksik olması 

halinde de müracaatlar kabul edilmeyecektir. 
*Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurul'ca denkliğinin 

onaylanmış olması şarttır. 
*Başvuracak adayların öğrenim belgelerinin ve askerlik durum belgelerinin aslı veya 

onaylı bir nüshasını teslim etmeleri gerekmektedir. 
*Adayların, bütün yayın dosyalarında yüksek lisans tezi, doktora tezi, özgeçmiş, yayın 

listesi ve eğitim durumlarına ilişkin belgelerle birlikte yayınlarını ve özgeçmişlerini içeren bir 
CD'yi başvuracakları birime teslim etmeleri gerekmektedir. 
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*Herhangi bir kamu kurumunda çalışanlar (daha önce çalışıp ayrılmış dahi olsalar) 
çalıştıkları kurumdan alacakları onaylı hizmet belgesini müracaat belgelerine ekleyerek ibraz 
edeceklerdir. Üniversitemizde çalışan öğretim elemanlarından başvuruda hizmet belgesi 
istenilmemektedir. 

İlanen duyurulur. 
 

Birim/Bölüm 
Anabilim 

Dalı/Program Unvan Derc. Adet İlanda Aranan Şartlar 
EĞİTİM FAKÜLTESİ 

Eğitim Bilimleri 
Eğitimde 
Ölçme ve 
Değ. 

Yrd. Doç 1 1 
Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme 
Eğitimi alanında Doktora yapmış 
olmak. 

Güzel Sanatlar 
Eğitimi 

Müzik 
Eğitimi 

Yrd. Doç 1 1 
Müzik Eğitimi alanında Doktora 
yapmış olmak. 

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ 

Metalürji ve 
Malzeme Müh. 

Seramik 
Malzemeler 

Yrd. Doç 4 1 

Metalürji ve Malzeme Bilimi 
Mühendisliği alanında Lisans 
mezunu olmak. Seramik 
Mühendisliği alanında Yüksek 
Lisans ve Doktora mezunu 
olmak. 

BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU 

Rekreasyon Rekreasyon Doçent 3 1 

İlgili alanda Lisans, Yüksek 
Lisans ve Doktora yapmış olmak. 
Beden Eğitimi ve Spor Eğitimi 
alanında Doçentlik unvanına 
sahip olmak 

 437/1-1 
—— • —— 

Ardahan Üniversitesi Rektörlüğünden: 
Üniversitemizin aşağıda belirlenen birimlerine 2547 Sayılı Kanun ve Öğretim Üyeliğine 

Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin ilgili maddelerine göre öğretim üyesi alınacaktır. 
Ayrıntılı bilgi www.ardahan.edu.tr web adresinde mevcuttur. 
Duyurulur. 
Tel: 0 478 211 64 46 
 

Birimi Bölüm/Anabilim Dalı Unvanı Der. Adet Açıklama 
İnsani Bilimler ve Edebiyat 
Fakültesi 

Türk Dili ve Edebiyatı/ 
Eski Türk Dili 

Prof. Dr. 1 1 
 

 455/1-1 
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Doğuş Üniversitesi Rektörlüğünden: 

Üniversitemize "2547 Sayılı Yüksek Öğretim Kanunu Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve 

Atanma Yönetmelik" hükümlerinde aranan koşulları yerine getirmiş olmak kaydı ile aylık ve 

özlük hakları yönünden 4857 Sayılı İş Kanunu hükümlerine tabi olarak 2 öğretim üyesi 

alınacaktır. İlana konu olan kadro tam zamanlıdır. 

Profesör kadrosu tam zamanlı statüde olup, başvuracak adayların başvurmak istedikleri 

Anabilim Dalı ile "Başlıca Araştırma Eserlerini" belirttiği dilekçesine özgeçmişini, noter tasdikli 

Doçentlik belgesini, tebliğleri ile bunlara yapılan atıfları, yönettiği Doktora çalışmalarını, 

Üniversiteye katkılarını kapsayan ve belgeleyen altı takım dosyayı da ekleyerek 01.02.2014 

tarihine kadar posta ile ya da elden teslim etmek suretiyle Üniversite Rektörlüğü'ne, başvuruları 

gerekmektedir. 

- Doçent kadrosu tam zamanlı statüde olup, atanmak isteyenlerin özgeçmişlerini, Noter 

tasdikli Doçentlik Belgesini, Bilimsel Çalışma ve Yayınlarını 4 nüsha halinde dilekçelerine 

ekleyerek 01.02.2014 tarihine kadar posta ile ya da elden teslim etmek suretiyle Üniversite 

Rektörlüğü'ne başvurmaları gerekmektedir. 

Yardımcı Doçent kadrosuna başvuracak adayların özgeçmişlerini, Noter tasdikli Doktora 

belgesini, Bilimsel Çalışma ve Yayınlarını 4 nüsha halinde dilekçelerini ekleyerek posta ile ya da 

elden teslim etmek suretiyle 01.02.2014 tarihine kadar Fakülte Dekanlığı'na başvurmaları 

gerekmektedir. 

Başvurular 01.02.2014 tarihine kadar T.C. Doğuş Üniversitesi Rektörlüğü'ne ve ilgili 

dekanlığa şahsen veya posta aracılığı ile yapılabilir. Postadaki gecikmeler ve eksik belge ile 

yapılan başvurular dikkate alınmaz. İnternet üzerinden başvurular kabul edilmez. Başvuru için 

gerekli belgeler ve diğer tamamlayıcı bilgiler ilgili birimden öğrenilecektir. 

Duyurulur. 

 

Fakülte Bölüm 

Öğretim 

Üyesi Ek Açıklama 

Fen-Edebiyat 

Fakültesi 
Psikoloji (Türkçe) 3 Prof.Dr., Doç.Dr., Yrd. Doç. Dr. 

Sanat ve Tasarım Fak. Mimarlık(İngilizce) 3 Prof.Dr., Doç.Dr., Yrd. Doç. Dr. 

Sanat ve Tasarım Fak. 
Endüstri Ürünleri 

Tasarımı (İngilizce) 
3 Prof.Dr., Doç.Dr., Yrd. Doç. Dr. 

Sanat ve Tasarım Fak. İç Mimarlık (İngilizce) 3 Prof.Dr., Doç.Dr., Yrd. Doç. Dr. 

 448/1-1 
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Milli Eğitim Bakanlığından: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

1. İhale Kayıt Numarası (İKN)  

2. Yasaklama Kararı Veren 

Bakanlık/Kurum 
Milli Eğitim Bakanlığı 

3. İhaleyi Yapan İdarenin  

Adı Keçiören İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü İl/İlçe Ankara/Keçiören 

Adresi 
Tepebaşı Mah. Fatih Cad. No: 127 

Senatoryum/Keçiören 
Tel-Faks 0 (312) 361 19 10 

Posta Kodu 06010 E-Mail www.mamak@meb.gov.tr 

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi 5. Ortak ve/veya Ortaklıkların 

Adı/Unvanı Suat Çağlar  

Adresi Basın Cad. No: 18 Keçiören/Ankara  

T.C. Kimlik No. 14681505730  

Vergi Kimlik/ 

Mükellefiyet No. 
Yok  

Kayıtlı Olduğu 

Ticaret/Esnaf Odası 
Yok  

Ticaret/Esnaf Sicil 

No. 
Yok  

6. Yasaklama 

Süresi 
Ay (  ) Yıl (1) 

7. Yasaklamanın 

Dayanağı ve Kapsamı 

a-4734 

KİK 
(  ) 

b-4735 

KİSK 
(  ) 

 

c-2886 DİK (X) d-Diğer Mevzuat (  ) 

Tüm İhalelerden (  ) Tüm İhalelerden (  ) 

Bakanlık İhalelerinden (X) Bakanlık İhalelerinden (  ) 

Kurum İhalelerinden (  ) Kurum İhalelerinden (  ) 

Yasaklama Kararı Aşağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 
1 - İKN : İstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan 

yasaklamalarda doldurulacaktır. 
2 - T.C. Kimlik No : Yasaklananın gerçek kişi olması durumunda doldurulacaktır. 
3 - Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No : Herhangi bir Ticaret 

veya Esnaf Odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 
4 - Diğer Mevzuat : İstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların 

dışındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 
5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların : 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı 

Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm 
doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kişinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir. 

 438/1-1 
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Milli Eğitim Bakanlığından: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

1. İhale Kayıt Numarası (İKN) 2012/184679 
2. Yasaklama Kararı Veren 
Bakanlık/Kurum 

Milli Eğitim Bakanlığı 

3. İhaleyi Yapan İdarenin  

Adı 
Göle İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü 
(Göle Kız Teknik ve Meslek 
Lisesi) 

İl/İlçe Ardahan/Göle 

Adresi 
Kazım Karabekir Mah. Kars Cad. 
Hükümet Konağı Kat: 4 
Göle/Ardahan 

Tel-Faks 0478 411 25 87-0478 411 22 85 

Posta Kodu 75700 E-Mail gole.meb.gov.tr 
4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi 5. Ortak ve/veya Ortaklıkların 

Adı/Unvanı 

Güneş Grup Tem. Gıd. Otomasyon 
Hasta ve Ziyaretçi Yönlendirme 
Gençlik ve Spor Hizm. Eğitim 
Kırtasiye Tek. İnş. Tur. San. Ltd. 
Şti. 

 

Adresi 
Yeşil Bayır Mah. Sağduyu Cad. 
1774 Sok. No: 7/A Mamak/Ankara 

 

T.C. Kimlik No.   
Vergi Kimlik/ 
Mükellefiyet No. 

4340620464  

Kayıtlı Olduğu 
Ticaret/Esnaf Odası 

Ankara Ticaret Odası  

Ticaret/Esnaf Sicil No. 262226       Esnaf Sicil: 47/1611  
6. Yasaklama 
Süresi 

Ay (  ) Yıl (1) 
7. Yasaklamanın 
Dayanağı ve Kapsamı 

a-4734 
KİK 

(X) 
b-4735 
KİSK 

(  ) 

 

c-2886 DİK (  ) d-Diğer Mevzuat (  ) 
Tüm İhalelerden (X) Tüm İhalelerden (  ) 
Bakanlık İhalelerinden (  ) Bakanlık İhalelerinden (  ) 
Kurum İhalelerinden (  ) Kurum İhalelerinden (  ) 

Yasaklama Kararı Aşağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 
1 - İKN : İstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan 

yasaklamalarda doldurulacaktır. 
2 - T.C. Kimlik No : Yasaklananın gerçek kişi olması durumunda doldurulacaktır. 
3 - Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No : Herhangi bir Ticaret 

veya Esnaf Odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 
4 - Diğer Mevzuat : İstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların 

dışındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 
5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların : 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı 

Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm 
doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kişinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir. 

 460/1/1-1 
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Adalet Bakanlığından: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

1. İhale Kayıt Numarası (İKN) 2012/180261 

2. Yasaklama Kararı Veren 
Bakanlık/Kurum 

Adalet Bakanlığı  

3. İhaleyi Yapan İdarenin  

Adı Türkiye Adalet Akademisi İl/İlçe Ankara/Çankaya 

Adresi İncek Bulvarı Üzeri Ahlatlıbel Tel-Faks 312 489 81 80-312 489 81 01  

Posta Kodu 06095 E-Mail  

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi 5. Ortak ve/veya Ortaklıkların 

Adı/Unvanı 
Tüver İnşaat Sanayi ve Ticaret 
Limited Şirketi 

Ortak Hasan Temuçin Üvez 
(16697692770) Ortak Ali Eriş 
(56260541920) 

Adresi 
Ziaurrahman Caddesi 285. Sokak 
No: 32/14 Çankaya/Ankara 

 

T.C. Kimlik No.   

Vergi Kimlik/ 
Mükellefiyet No. 

8110410999  

Kayıtlı Olduğu 
Ticaret/Esnaf Odası 

Ankara Ticaret Odası 
Şanlıurfa Ticaret ve Sanayi Odası 

 

Ticaret/Esnaf Sicil No. 
252992 (Ankara) 
7879 (Şanlıurfa) 

 

6. Yasaklama 
Süresi 

Ay (  ) Yıl (1) 
7. Yasaklamanın 
Dayanağı ve Kapsamı 

a-4734 
KİK 

(  ) 
b-4735 
KİSK 

(X) 

 

c-2886 DİK (  ) d-Diğer Mevzuat (  ) 

Tüm İhalelerden (  ) Tüm İhalelerden (X) 

Bakanlık İhalelerinden (  ) Bakanlık İhalelerinden (  ) 

Kurum İhalelerinden (  ) Kurum İhalelerinden (  ) 

Yasaklama Kararı Aşağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 
1 - İKN : İstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan 

yasaklamalarda doldurulacaktır. 
2 - T.C. Kimlik No : Yasaklananın gerçek kişi olması durumunda doldurulacaktır. 
3 - Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No : Herhangi bir Ticaret 

veya Esnaf Odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 
4 - Diğer Mevzuat : İstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların 

dışındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 
5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların : 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı 

Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm 
doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kişinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir. 

 459/1-1 
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İstanbul Halk Ekmek Gıda ve Sanayi Anonim Şirketinden: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

1. İhale Kayıt Numarası (İKN) 2012/105978 

2. Yasaklama Kararı Veren 
Bakanlık/Kurum 

İstanbul Halk Ekmek Gıda ve Sanayi A.Ş. 

3. İhaleyi Yapan İdarenin  

Adı 
İstanbul Halk Ekmek Gıda ve 
Sanayi A.Ş. 

İl/İlçe İstanbul/Sultangazi 

Adresi 
Esentepe Mah. Mimar Sinan 
Bulvarı No: 170/A Cebeci-
Sultangazi/İstanbul 

Tel-Faks 0212 476 00 90-0212 476 00 99 

Posta Kodu  E-Mail ihe@ihe.com.tr 

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi 5. Ortak ve/veya Ortaklıkların 

Adı/Unvanı 
3E Endüstriyel Elektrik Elektronik 
Makina Sanayi ve Dış Tic. Ltd. Şti. 

 

Adresi 
İkitelli Organize Sanayi Bölgesi, 
Metal İş Sanayi Sitesi, 19. Blok, 
No:28, Başakşehir/İstanbul 

 

T.C. Kimlik No.   

Vergi Kimlik/ 
Mükellefiyet No. 

İkitelli V.D: 996 004 7194  

Kayıtlı Olduğu 
Ticaret/Esnaf Odası 

İstanbul Ticaret Odası  

Ticaret/Esnaf Sicil No. 280843  

6. Yasaklama 
Süresi 

Ay (  ) Yıl (1) 
7. Yasaklamanın 
Dayanağı ve Kapsamı 

a-4734 

KİK 
(X) 

b-4735 

KİSK 
(  ) 

 

c-2886 DİK (  ) d-Diğer Mevzuat (  ) 

Tüm İhalelerden (  ) Tüm İhalelerden (  ) 

Bakanlık İhalelerinden (  ) Bakanlık İhalelerinden (  ) 

Kurum İhalelerinden (  ) Kurum İhalelerinden (  ) 
Yasaklama Kararı Aşağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 
1 - İKN : İstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan 

yasaklamalarda doldurulacaktır. 
2 - T.C. Kimlik No : Yasaklananın gerçek kişi olması durumunda doldurulacaktır. 
3 - Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No : Herhangi bir Ticaret 

veya Esnaf Odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 
4 - Diğer Mevzuat : İstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların 

dışındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 
5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların : 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı 

Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm 
doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kişinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir. 
 435/1-1 
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İstanbul Halk Ekmek Gıda ve Sanayi Anonim Şirketinden: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

1. İhale Kayıt Numarası (İKN) 2012/105984 

2. Yasaklama Kararı Veren 
Bakanlık/Kurum 

İstanbul Halk Ekmek Gıda ve Sanayi A.Ş. 

3. İhaleyi Yapan İdarenin  

Adı 
İstanbul Halk Ekmek Gıda ve 
Sanayi A.Ş. 

İl/İlçe İstanbul/Sultangazi 

Adresi 
Esentepe Mah. Mimar Sinan 
Bulvarı No:170/A Cebeci-
Sultangazi/İstanbul 

Tel-Faks 0212 476 00 90-0212 476 00 99 

Posta Kodu  E-Mail ihe@ihe.com.tr 

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi 5. Ortak ve/veya Ortaklıkların 

Adı/Unvanı 
3E Endüstriyel Elektrik Elektronik 
Makina Sanayi ve Dış Tic. Ltd. Şti. 

 

Adresi 
İkitelli Organize Sanayi Bölgesi, 
Metal İş Sanayi Sitesi, 19. Blok, 
No:28, Başakşehir/İstanbul 

 

T.C. Kimlik No.   

Vergi Kimlik/ 
Mükellefiyet No. 

İkitelli V.D: 996 004 7194  

Kayıtlı Olduğu 
Ticaret/Esnaf Odası 

İstanbul Ticaret Odası  

Ticaret/Esnaf Sicil No. 280843  

6. Yasaklama 
Süresi 

Ay (  ) Yıl (1) 
7. Yasaklamanın 
Dayanağı ve Kapsamı 

a-4734 

KİK 
(X) 

b-4735 

KİSK 
(  ) 

 

c-2886 DİK (  ) d-Diğer Mevzuat (  ) 

Tüm İhalelerden (  ) Tüm İhalelerden (  ) 

Bakanlık İhalelerinden (  ) Bakanlık İhalelerinden (  ) 

Kurum İhalelerinden (  ) Kurum İhalelerinden (  ) 
Yasaklama Kararı Aşağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 
1 - İKN : İstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan 

yasaklamalarda doldurulacaktır. 
2 - T.C. Kimlik No : Yasaklananın gerçek kişi olması durumunda doldurulacaktır. 
3 - Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No : Herhangi bir Ticaret 

veya Esnaf Odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 
4 - Diğer Mevzuat : İstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların 

dışındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 
5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların : 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı 

Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm 
doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kişinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir. 
 436/1-1 
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Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan: 

KURUL KARARI 

Karar No : 4823 Karar Tarihi : 09/01/2014 

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 09/01/2014 tarihli toplantısında; “Doğal Gaz 

Dağıtım Şirketleri İçin Tarife Hesaplama Usul ve Esasları”na ilişkin Kurul Kararında değişiklik 

yapılmasına ilişkin aşağıdaki Karar alınmıştır: 

Madde 1 - Usul ve Esaslara, Geçici 2 nci maddesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki 

geçici madde eklenmiştir. 

“Geçici Madde 3 - (1) Sekiz yıllık süresi 2014 ve 2015 yılı içerisinde dolacak olan 

dağıtım şirketlerinin tarife hesaplamaları sekiz yıllık sürenin dolduğu takvim yılının başı itibariyle 

gerçekleştirilir. Bu şirketler için bu Usul ve Esaslar’ın 6 ncı maddesinin sekizinci fıkrasının son 

cümlesindeki hüküm uygulanmaz.” 

Madde 2 - Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

Madde 3 - Bu Kararı Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Başkanı yürütür. 

 429/1-1 

————— 

KURUL KARARI 

Karar No : 4822 Karar Tarihi : 09/01/2014 

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 09/01/2014 tarihli toplantısında; Anadolu 

Tasfiyehanesi A.Ş.’nin; DEP/473-14/10348 sayılı depolama lisansı kapsamında Karaduvar 

Mahallesi/MERSİN adresinde faaliyette bulunan depolama ve dolum tesisine ilişkin depolama 

tarifesinde uygulanan hadlerin, “Petrol Piyasası Kanunu ve ikincil mevzuat hükümleri saklı 

kalmak üzere, lisans sahibi; benzin, motorin ve fuel Oil türleri için 3.500 m3 den az ve tüm 

akaryakıt türleri için depolama süresi 90 günden az ise talebi ret eder” olacak şekilde tadil 

edilmesine, 

Karar verilmiştir. 428/1-1 

————— 

KURUL KARARI 

Karar No: 4806-3 Karar Tarihi: 31/12/2013 

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 31/12/2013 tarihli toplantısında; 12/5/2011 tarih ve 

3210/51 sayılı Kurul Kararı ile onaylanan “Kayıp Katsayıları Hesaplama Metodolojisine ilişkin 

Usul ve Esaslar"ın 1 nolu ekinin karar ekinde yer aldığı şekilde değiştirilmesine, 

karar verilmiştir. 427/1-1 
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BAŞBAKANLIK BASIMEVİ Perakende Satış Fiyatı  (KDV dahil)   70 Kr 
www.bbasimevi.gov.tr
e-posta : bbasimevi@basbakanlik.gov.tr

YASAMA BÖLÜMÜ

TBMM KARARI
1054 Türk Silahlı Kuvvetleri Deniz Unsurlarının; Korsanlık/Deniz Haydutluğu ve Silahlı Soygun Eylemleriyle Mücadele

Amacıyla Yürütülen Uluslararası Çabalara Destek Vermek Üzere, Gereği, Kapsamı, Zamanı ve Süresi Hükümetçe
Belirlenecek Şekilde Aden Körfezi, Somali Karasuları ve Açıkları, Arap Denizi ve Mücavir Bölgelerde Görevlendirilmesi
ve Bununla İlgili Gerekli Düzenlemelerin Hükümet Tarafından Belirlenecek Esaslara Göre Yapılması İçin Türkiye Büyük
Millet Meclisinin 10.02.2009 Tarihli ve 934 Sayılı Kararı’yla Hükümete Verilen ve 02.02.2010, 07.02.2011, 25.01.2012 ve
05.02.2013 Tarihli 956, 984, 1008 ve 1031 Sayılı Kararları ile Birer Yıl Uzatılan İzin Süresinin Anayasanın 92’nci Maddesi
Uyarınca 10.02.2014 Tarihinden İtibaren Bir Yıl Daha Uzatılmasına Dair Karar

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

MİLLETLERARASI ANDLAŞMALAR
2013/5369 Türkiye Cumhuriyeti Adalet Bakanlığı ile İran İslam Cumhuriyeti Adalet Bakanlığı Arasındaki Hukuki ve Adli

Yardımlaşmaya Dair Mutabakat Muhtırası ile Mutabakat Muhtırasını Tadil Eden Notaların Onaylanması Hakkında
Karar

2013/5745 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Gabon Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Sağlık ve Tıp Bilimleri Alanlarında
İşbirliğine Dair Anlaşma ile Anlaşmanın Düzeltilmesi Hakkında Notaların Onaylanması Hakkında Karar

BAKANLAR KURULU KARARLARI
2014/5765 Türkiye Halk Bankası Anonim Şirketince Türkiye Esnaf ve Sanatkârlar Kredi ve Kefalet Kooperatifleri Birlikleri

Merkez Birliğine Bağlı Bölge Birliklerine Ortak Olan Esnaf ve Sanatkârlar Kredi ve Kefalet Kooperatifleri Kefaletiyle
veya Doğrudan Esnaf ve Sanatkârlara Kredi Kullandırılmasına Dair Karar

2014/5767 T.C. Ziraat Bankası A.Ş. ve Tarım Kredi Kooperatiflerince Tarımsal Üretime Dair Düşük Faizli Yatırım ve İşletme
Kredisi Kullandırılmasına İlişkin Karar

2014/5807 Edirne İli, Lalapaşa İlçesinde Tesis Edilecek Süloğlu Rüzgâr Enerjisi Santralinin Yapımı Amacıyla Bazı Taşınmazların
Maliye Bakanlığı Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar

2014/5809 İthalat Rejimi Kararına Ek Karar
2014/5810 Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin 1267 (1999), 1988 (2011) ve 1989 (2011) Sayılı Kararlarıyla Listelenen Kişi,

Kuruluş veya Organizasyonların Tasarrufunda Bulunan Malvarlığının Dondurulması Hakkındaki 30/9/2013 Tarihli ve
2013/5428 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararının Eki (1) Sayılı Listede Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar

2014/5811 Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin 1267 (1999), 1988 (2011) ve 1989 (2011) Sayılı Kararlarıyla Listelenen Kişi,
Kuruluş veya Organizasyonların Tasarrufunda Bulunan Malvarlığının Dondurulması Hakkındaki 30/9/2013 Tarihli ve
2013/5428 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararının Eki (1) Sayılı Listede Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar

2014/5813 6306 Sayılı Kanun Kapsamında Hak Sahiplerince Bankalardan Kullanılacak Kredilere Sağlanacak Faiz Desteğine
İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar

YÖNETMELİKLER
— Motorlu Araçların ve Römorklarının Araç Tanıtım Numarası ve İmalatçının Zorunlu Levhaları ile İlgili Tip Onayı Yönetmeliği

(AB/19/2011)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
— Motorlu Araçların ve Römorklarının Arka Tescil Plakasının Takıldığı ve Sabitlendiği Alan ile İlgili Tip Onayı Yönetmeliği

(AB/1003/2010)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
— Elektronik Haberleşme Sektöründe Hizmet Kalitesi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

TEBLİĞLER
— 2013 Yılı Aralık Ayına Ait Dahilde İşleme İzin Belgelerinin (D1) Listesi
— 2013 Yılı Aralık Ayına Ait Yurt İçi Satış ve Teslim Belgelerinin (D3) Listesi
— 2013 Yılı Aralık Ayına Ait Hariçte İşleme İzin Belgelerinin (H) Listesi
— 2013 Yılı Aralık Ayına Ait Vergi, Resim ve Harç İstisnası Belgelerinin (Y) Listesi
— Firma Talebine İstinaden İptal Edilen Dahilde İşleme İzin Belgeleri Listesi
— Re’sen Kapatılan Dahilde İşleme İzin Belgeleri Listesi
— Gümrük Genel Tebliği (Tahsilat İşlemleri) (Seri No: 2)
— Teminatlı Menkul Kıymetler Tebliği (III-59.1)
— Bilgi Suistimali ve Piyasa Dolandırıcılığı İncelemelerinde Uygulanacak Tedbirler Tebliği (V-101.1)
— Bilgi Suistimali veya Piyasa Dolandırıcılığı Suçları Hakkında Bildirim Yükümlülüğü Tebliği (V-102.1)
— Piyasa Bozucu Eylemler Tebliği (VI-104.1)
— Çek Defterlerinin Baskı Şekline, Bankaların Hamile Ödemekle Yükümlü Olduğu Miktar ile Çek Düzenleme ve Çek Hesabı

Açma Yasağı Kararlarının Bildirilmesine ve Duyurulmasına İlişkin Tebliğ (Sayı: 2010/2)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ
(Sayı: 2014/1)

— Özelleştirme Yüksek Kurulunun 13/1/2014 Tarihli ve 2014/01 Sayılı Kararı
— Elektronik Haberleşme Sektöründe Hizmet Kalitesi Yönetmeliği Ek-4’ün Uygulamasına İlişkin Tebliğde Değişiklik

Yapılmasına Dair Tebliğ

YARGI BÖLÜMÜ

DANIŞTAY KARARLARI
— Danıştay İkinci Dairesine Ait Kararlar

NOT: 20/1/2014 Tarihli ve 28888 sayılı mükerrer Resmî Gazete’de; Atama Kararı ile Yönetmelik yayımlanmıştır.

İLÂN BÖLÜMÜ
a - Yargı İlânları
b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları
c - Çeşitli İlânlar
– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri
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