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       YASAMA BÖLÜMÜ

TBMM KARARI

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİNİN ÇALIŞMA SÜRESİNİN

UZATILMASINA DAİR KARAR

Karar No. 1063                                                           Karar Tarihi: 25.6.2014 

Anayasa’nın 93’üncü, Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğü’nün 5’inci maddelerine

göre, 1 Temmuz 2014 Salı günü tatile girmesi gereken Türkiye Büyük Millet Meclisinin tatile

girmemesine ve çalışmalarına devam etmesine, Genel Kurulun 25.6.2014 tarihli 108’inci

Birleşiminde karar verilmiştir.

Başbakanlık
Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır

27 Haziran 2014
CUMA

Sayı : 29043



       YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

BAKANLAR KURULU KARARI

Karar Sayısı : 2014/6524

Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları Anonim Şirketine bağlı işyerlerinde Kristal-İş

Sendikası tarafından uygulanmakta olan grevin, genel sağlığı ve millî güvenliği bozucu nitelikte

görüldüğünden 60 gün süreyle ertelenmesi; 18/10/2012 tarihli ve 6356 sayılı Kanunun 63 üncü

maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 25/6/2014 tarihinde kararlaştırılmıştır.

                                                                                                                                       Abdullah GÜL

                                                                                                                                  CUMHURBAŞKANI

    Recep Tayyip ERDOĞAN

                  Başbakan

                   B. ARINÇ                                  M. ŞİMŞEK                                    E. İŞLER                                         E. İŞLER

           Başbakan Yardımcısı                Başbakan Yardımcısı V.                Başbakan Yardımcısı V.                     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. YILMAZ                                      H. YAZICI                                       V. EROĞLU

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

                    T. YILDIZ                                        F. IŞIK                                          T. YILDIZ                                       H. YAZICI

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

                      E. ALA                               M. ÇAVUŞOĞLU                               Ö. ÇELİK                                      M. ŞİMŞEK

                İçişleri Bakanı                        Kalkınma Bakanı V.                  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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BAKANLIKLARA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

                    T.C.

         BAŞBAKANLIK                                                                        26 Haziran 2014

       69471265-305-5161

CUMHURBAŞKANLIĞI YÜCE KATINA

Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı Parlamenter Asamblesi Genel Kurulu’na katılmak

üzere; 26 Haziran 2014 tarihinde Azerbaycan Cumhuriyeti’ne gidecek olan Avrupa Birliği

Bakanı Mevlüt ÇAVUŞOĞLU’nun dönüşüne kadar Avrupa Birliği Bakanlığına, Aile ve Sosyal

Politikalar Bakanı Ayşenur İSLAM’ın vekâlet etmesini yüksek tasviplerine saygıyla arz ederim.

                                                                                                      Recep Tayyip ERDOĞAN

                                                                                                                   Başbakan

—————
                       T.C.

    CUMHURBAŞKANLIĞI                                                              26 Haziran 2014

     68244839-140.03-167-351

BAŞBAKANLIĞA

İLGİ : 26/6/2014 tarihli ve 69471265-305-5161 sayılı yazınız.

Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı Parlamenter Asamblesi Genel Kurulu’na katılmak

üzere, 26 Haziran 2014 tarihinde Azerbaycan Cumhuriyeti’ne gidecek olan Avrupa Birliği

Bakanı Mevlüt ÇAVUŞOĞLU’nun dönüşüne kadar Avrupa Birliği Bakanlığına, Aile ve Sosyal

Politikalar Bakanı Ayşenur İSLAM’ın vekâlet etmesi uygundur.

Bilgilerini rica ederim.

                                                                                                           Abdullah GÜL

                                                                                                      CUMHURBAŞKANI
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                    T.C.

         BAŞBAKANLIK                                                                        26 Haziran 2014

       69471265-305-5162

CUMHURBAŞKANLIĞI YÜCE KATINA

İLGİ: a) 25/6/2014 tarihli ve 69471265-305-5100 sayılı yazımız.

b) 25/6/2014 tarihli ve 68244839-140.03-166-345 sayılı yazınız.

Türk Dostluk Hastanesinin açılışına katılmak üzere; 26 Haziran 2014 tarihinde Pakistan’a

gidecek olan Sağlık Bakanı Mehmet MÜEZZİNOĞLU’nun dönüşüne kadar Sağlık Bakanlığına,

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Ayşenur İSLAM’ın vekâlet etmesi ilgi (b) yazıyla uygun

görülmüştü.

Ancak, Sağlık Bakanı Mehmet MÜEZZİNOĞLU, program değişikliği nedeniyle Pakistan’a

gidemeyeceğinden, ilgi (b) yazının işlemden kaldırılmasını yüksek tasviplerine saygıyla arz

ederim.

                                                                                                      Recep Tayyip ERDOĞAN

                                                                                                                   Başbakan
—————

                       T.C.

    CUMHURBAŞKANLIĞI                                                              26 Haziran 2014

       68244839-140.04-4-350

BAŞBAKANLIĞA

İLGİ: a) 25/6/2014 tarihli ve 69471265-305-5100 sayılı yazınız.

b) 25/6/2014 tarihli ve 68244839-140.03-166-345 sayılı yazımız.

c) 26/6/2014 tarihli ve 69471265-305-5162 sayılı yazınız.

Türk Dostluk Hastanesinin açılışına katılmak üzere, 26 Haziran 2014 tarihinde Pakistan’a

gidecek olan Sağlık Bakanı Mehmet MÜEZZİNOĞLU’nun dönüşüne kadar Sağlık Bakanlığına,

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Ayşenur İSLAM’ın vekâlet etmesi ilgi (b) yazıyla uygun

görülmüştü.

Ancak, Sağlık Bakanı Mehmet MÜEZZİNOĞLU’nun program değişikliği nedeniyle

Pakistan’a gidemediği ilgi (c) yazıdan anlaşıldığı için, ilgi (b) yazının işlemden kaldırılması

uygundur.

Bilgilerini rica ederim.

                                                                                                           Abdullah GÜL

                                                                                                      CUMHURBAŞKANI
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DANIŞTAY ÜYELİĞİNE SEÇME KARARI

           Cumhurbaşkanlığından:
           Karar Sayısı : 2014/11

           Danıştay Üyeliğine, Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 155 inci ve 2575 sayılı Danıştay

Kanununun 8 ve 9 uncu maddeleri gereğince, Devlet Denetleme Kurulu Başkanı Cemal BOYALI

seçilmiştir.

                                                                  26/6/2014

                                                                                                           Abdullah GÜL

                                                                                                      CUMHURBAŞKANI

—— • ——
YÖNETMELİKLER

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığından:

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI İDARİ TEŞKİLATI

GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ YÖNETMELİĞİNDE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA İLİŞKİN YÖNETMELİK

MADDE 1 – 28/6/2013 tarihli ve 28691 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türkiye

Büyük Millet Meclisi Başkanlığı İdari Teşkilatı Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yö-

netmeliğinin 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendine aşağıdaki alt bent eklenmiştir.

“4) Aşçıbaşı, Şef Garson”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 13 üncü maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan “Uy-

gulama sınavlarını yapmak üzere” ibaresinden sonra gelmek üzere “Genel Sekreter veya” iba-

resi eklenmiştir.

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin geçici 2 nci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(2) Aşçıbaşı ve şef garson kadroları için yapılacak ilk görevde yükselme sınavında

norm kadroda atanacaklarda aranacak şartlar arasında yer alan gerekli öğrenim düzeyi bir alt

öğrenim düzeyi olarak uygulanabilir.”

MADDE 4 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 5 – Bu Yönetmelik hükümlerini Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı yü-

rütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

28/6/2013 28691

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

27/11/2013 28834
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Gümrük ve Ticaret Bakanlığından:
TÜKETİCİ ÖDÜLLERİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç ve kapsam
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; tüketicinin korunması ve bilinçlendirilmesi

ile yasal haklarını kullanması konusunda özendirilmesi, tüketici talep ve tercihlerini dikkate
alan firmaların ve tüketici hukuku veya tüketicinin korunması ile ilgili bilimsel çalışmaların
teşvik edilmesi için verilecek ödüllere ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

(2) Bu Yönetmelik, tüketici ödüllerinin verilmesine ilişkin esasları kapsar.
Dayanak
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, 7/11/2013 tarihli ve 6502 sayılı Tüketicinin Korun-

ması Hakkında Kanunun 60 ncı ve 84 üncü maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Bakan: Gümrük ve Ticaret Bakanını,
b) Bakanlık: Gümrük ve Ticaret Bakanlığını,
c) Genel Müdürlük: Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğünü,
ç) Genel Müdür: Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürünü,
d) İl müdürlüğü: Ticaret il müdürlüğünü,
e) Seçici Kurul: Tüketici ödüllerinin kimlere verileceğine karar veren kurulu,
f) Tüketici: Ticari veya mesleki olmayan amaçlarla hareket eden gerçek veya tüzel ki-

şiyi,
g) Tüketici ödülü: Bu Yönetmeliğin 1 inci maddesi kapsamında Bakanlık ya da diğer

gerçek veya tüzel kişiler tarafından çeşitli dallarda verilen ödülü,
ğ) Tüketici örgütleri: Tüketicinin korunması amacıyla kurulan dernek, vakıf veya bun-

ların üst kuruluşlarını,
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Genel Esaslar

Tüketici ödülleri
MADDE 4 – (1) Tüketici ödülleri altı dalda verilir. Her bir ödülün verilmesinde aşağı-

daki şartlar aranır:
a) Bilinçli Tüketici Ödülü: Ödül verilecek tüketicinin;
1) Mağduriyetine neden olan bir konuda, yasal haklarını kullanması,
2) Bu yönüyle diğer tüketicilere örnek olması,
3) Başvuru hakkında verilen kararın kesinleşmiş olması.
b) Yazılı Basın Tüketici Ödülü: Ödül verilecek yazıların;
1) İlgili yayın organında tüketici sayfası, bağımsız bir tüketici köşesi ya da belli bir bö-

lümde tüketicinin korunmasına ilişkin konularda bilgilendirici makale, röportaj veya haber
şeklinde yayınlanmış olması,

2) Tüketici sorunlarını ve bunların çözüm yollarını ele alması ve tüketicileri bilinçlen-
dirici nitelikte olması,

3) Belirli aralıklarla yayınlanmış olması.
c) Radyo-Televizyon Programı Ödülü: Ödül verilecek programın;
1) Belli bir bölümünün tüketicinin korunması ile ilgili olması veya özel olarak tüketici

sorunlarını konu edinmesi; tüketicileri eğitici ve bilgilendirici nitelikte olması,
2) 08:00-22:00 saatleri arasında yayınlanması.
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ç) Tüketici Memnuniyetini İlke Edinen Firma Ödülü: Ödül verilecek firmanın;
1) Tüketici memnuniyetini firma politikası olarak benimsemesi ve buna uygun faali-

yetlerde bulunması,
2) Mevzuatla tüketicilere tanınan haklardan daha ileri haklar tanıması,
3) Tüketicilere yönelik telefon ya da elektronik ortamda hizmet veren çağrı merkezi,

tüketici danışma masası veya danışma hattı kurmuş ve bunları fiilen işletir olması,
4) Tüketicileri ve kendi çalışanlarını bilgilendirici çalışmalar yürütmüş olması.
d) Bilimsel Çalışma Ödülü: Ödül verilecek kişinin, kişilerin veya kurum/kuruluşların

aşağıdaki şartlardan en az birini taşıması;
1) Tüketicinin korunması alanında basılmış kitabının bulunması,
2) Tüketicinin korunması alanında kabul edilmiş yüksek lisans veya doktora tezinin

bulunması,
3) Tüketicinin korunması alanında yayınlanmış bilimsel makale, tebliğ veya bildirisinin

bulunması,
4) Tüketicinin korunması alanında bilimsel kongre, çalıştay ve benzeri isimler altında

çalışma yapması ve sonuçlarının yayınlanmış olması.
e) Tüketici Özel Ödülü: Ödül verilecek gerçek veya tüzel kişilerin tüketicinin korun-

ması, ilgili mevzuatın uygulanması ve geliştirilmesi konusunda yoğun çaba göstermesi ve bu
alanlarda hizmette bulunması.

Ödüllü yarışmalar
MADDE 5 – (1) Tüketici bilincinin geliştirilmesi ve tüketicilerin yasal haklarını kul-

lanmaları konusunda özendirilmesi amacıyla ulusal veya yerel düzeyde karikatür, kısa film,
senaryo, bilişim, kompozisyon, tiyatro, afiş veya broşür tasarımı ve benzeri alanlarda ödüllü
yarışmalar düzenlenebilir.

(2) Bakanlık tarafından düzenlenecek olan ödüllü yarışmalara ilişkin usul ve esaslar
Bakanlıkça belirlenerek ilan edilir.

(3) Ödüllü yarışmalara ilişkin oluşturulacak jüri, ödüllü yarışmanın niteliğine göre Ba-
kanlıkça belirlenir.

(4) Ödüllü yarışmalara ilişkin harcamalar sponsorluk faaliyetleri ile karşılanabilir.
Değerlendirme
MADDE 6 – (1) Tüketici ödüllerinin değerlendirilmesinde, ödüllere ilişkin duyurunun

yapıldığı yıl içindeki çalışma veya etkinlikler dikkate alınır.
(2) Her ödül dalında en fazla üç ödül verilebilir.
Seçici Kurul
MADDE 7 – (1) Tüketici özel ödülü hariç olmak üzere, bu Yönetmeliğin 4 üncü mad-

desinde belirtilen ödüllerin verileceği kişi ve kuruluşları belirlemek üzere bir Seçici Kurul oluş-
turulur.

(2) Tüketici özel ödülü alacaklar, Bakan tarafından belirlenir.
Başkan ve üyeler
MADDE 8 – (1) Seçici Kurul, Genel Müdürlüğün bağlı olduğu Müsteşar Yardımcısının

başkanlığında;
a) Genel Müdür,
b) Genel Müdürlüğün ilgili Genel Müdür Yardımcısı,
c) Yüksek Öğretim Kurulunun tüketici hukuku, aile ve tüketici bilimleri veya iletişim

alanında uzman öğretim üyeleri arasından görevlendireceği bir üye,
ç) Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinin görevlendireceği bir üye,
d) Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonunun görevlendireceği bir üye,
e) Tüketici örgütlerini temsilen Reklam Kurulunda görev yapan üye,
olmak üzere Başkan dahil yedi üyeden oluşur.
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Ödüllerin duyurulması
MADDE 9 – (1) Genel Müdürlük, her yıl Aralık ayında, tüketici ödüllerine ilişkin du-

yuru metninin, ülke düzeyinde yayınlanan, yayın tarihi itibariyle tirajı en yüksek üç gazeteden
birinde yayınlanmasını ve duyurulmasını sağlar.

(2) Tüketici ödüllerine ilişkin duyuru metni, ayrıca Bakanlık internet sayfasında ilan
edilir.

Ödül töreninin yeri ve tarihi
MADDE 10 – (1) Ödül töreni, Bakanlığın uygun göreceği yer ve tarihte yapılır.
Ödüllerin şekli ve niteliği
MADDE 11 – (1) Tüketici ödülleri, özgün bir tasarım, plaket, heykelcik veya şilt olarak

verilir.
(2) Ödüllü yarışmalarda, yarışmaya katılmaya teşvik edecek nitelikte ödüller verilir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Seçici Kurulun Çalışma Usul ve Esasları

Toplantılar
MADDE 12 – (1) Seçici Kurul, başvuru tarihinin sona ermesinden itibaren iki ay içe-

risinde başkanın uygun göreceği bir tarihte, başkan dahil en az beş üyenin hazır bulunması ile
toplanır ve toplantıya katılanların çoğunluğu ile karar verir. Oyların eşitliği halinde başkanın
oy kullandığı taraf çoğunluğu sağlar.

(2) Başkanın mazereti nedeniyle toplantıya katılamaması halinde Seçici Kurula Genel
Müdür başkanlık eder.

(3) Seçici kurul başkan ve üyelerinin, kendisi, altsoy ve üstsoyundan biri ile eşi ve üçün-
cü dereceye kadar, bu derece dahil, kan ve kayın hısımlarının ödüle aday olması halinde, Seçici
Kurulun ilgili üyesi oylamaya katılamaz.

Kararların bildirilmesi ve duyurulması
MADDE 13 – (1) Seçici Kurul, aldığı karara gerekçesini de ekleyerek Genel Müdürlüğe

intikal ettirir.
(2) Genel Müdürlük, ödüllere layık görülenlere gerekli duyuru işleminin yapılmasını

sağlar.
Sekretarya hizmetleri
MADDE 14 – (1) Seçici Kurulun sekretarya hizmetleri Genel Müdürlük tarafından yü-

rütülür.
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Diğer gerçek veya tüzel kişilerce verilecek tüketici ödülleri
MADDE 15 – (1) Gerçek veya tüzel kişiler tarafından tüketici ödülü veya benzeri isim-

ler altında verilen ödüllerin herhangi bir menfaat temin edilmeksizin verilmesi ve önceden ilan
edilen objektif kriterlere dayanması esastır.

(2) Ödül verilmesi için teknik bir ölçüm gerekmesi halinde, buna ilişkin ölçüm, test ve
raporlar akredite bir kuruluş veya üniversite tarafından düzenlenir.

(3) Müşteri memnuniyeti, beğeni, tüketici tercihi ve benzeri hususlar dikkate alınarak
ödül verilmesi halinde, ödüle dayanak teşkil eden araştırmalar bağımsız araştırma kuruluşları
tarafından bilimsel ve objektif kriterlere dayanılarak yapılır.

Mali hükümler
MADDE 16 – (1) Bakanlık tarafından verilen ödüllere ilişkin harcamalar Bakanlık büt-

çesinden karşılanır.
Yürürlükten kaldırılan yönetmelik
MADDE 17 – (1) 15/10/2001 tarihli ve 24554 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Ge-

leneksel Tüketici Ödülleri Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.
Yürürlük
MADDE 18 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 19 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Gümrük ve Ticaret Bakanı yürütür.
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Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumundan:
ÖDEME HİZMETLERİ VE ELEKTRONİK PARA İHRACI İLE ÖDEME

KURULUŞLARI VE ELEKTRONİK PARA KURULUŞLARI
HAKKINDA YÖNETMELİK

BİRİNCİ KISIM
Genel Hükümler

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç ve kapsam
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Türkiye’de faaliyet gösteren ödeme kuru-

luşları ve elektronik para kuruluşlarının yetkilendirilmesi ve faaliyetleri ile ödeme hizmetleri
ve elektronik para ihracına ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Dayanak
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, 20/6/2013 tarihli ve 6493 sayılı Ödeme ve Menkul

Kıymet Mutabakat Sistemleri, Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para Kuruluşları Hakkında
Kanunun 12, 14, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 ve 26 ncı maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelikte yer alan;
a) Alıcı: Ödeme işlemine konu fonun ulaşması istenen gerçek veya tüzel kişiyi,
b) Doğrudan borçlandırma: Gönderenin kendi ödeme hizmeti sağlayıcısına, alıcıya veya

alıcının ödeme hizmeti sağlayıcısına verdiği onaya dayanılarak, ödeme işleminin alıcı tarafın-
dan başlatıldığı ve gönderenin ödeme hesabının borçlandırıldığı ödeme hizmetini,

c) Elektronik para: Elektronik para ihraç eden kuruluş tarafından kabul edilen fon kar-
şılığı ihraç edilen, elektronik olarak saklanan, Kanunda tanımlanan ödeme işlemlerini gerçek-
leştirmek için kullanılan ve elektronik para ihraç eden kuruluş dışındaki gerçek ve tüzel kişiler
tarafından da ödeme aracı olarak kabul edilen parasal değeri,

ç) Elektronik para ihraç eden kuruluş: Elektronik para kuruluşları ile 19/10/2005 tarihli
ve 5411 sayılı Bankacılık Kanunu kapsamındaki bankaları,

d) Elektronik para kuruluşu: Kanun kapsamında elektronik para ihraç etme yetkisi ve-
rilen tüzel kişiyi,

e) Fatura ödemesi: Elektrik, telefon, su, doğalgaz gibi ihtiyaçların karşılanmasına yö-
nelik sunulan hizmetlerin karşılığı olarak yapılan ödemeler, vergi, resim, harç, sosyal güvenlik
primi ödemeleri ve bunlara bağlı cezalar ile Kurumca uygun görülen diğer ödemeleri,

f) Fon: Banknot, madeni para, kaydî para veya elektronik parayı,
g) Fona çevirme: Elektronik paranın banknot, madeni para veya kaydî paraya çevril-

mesini,
ğ) Gönderen: Kendi ödeme hesabından veya ödeme hesabı bulunmaksızın ödeme emri

veren gerçek veya tüzel kişiyi,
h) İcraî görev: Doğrudan gelir getirici faaliyetlerin icrasına yönelik görevleri,
ı) Kalıcı veri saklayıcısı: Ödeme hizmeti kullanıcısının kendisine gönderilen bilgiyi,

bu bilginin amacına uygun olarak makul bir süre incelemesine elverecek şekilde kaydedilmesini
ve değiştirilmeden kopyalanmasını sağlayan ve bu bilgiye aynen ulaşılmasına imkân veren
kısa mesaj, elektronik posta, internet, CD, DVD, hafıza kartı ve benzeri her türlü araç veya or-
tamı,

i) Kanun: 20/6/2013 tarihli ve 6493 sayılı Ödeme ve Menkul Kıymet Mutabakat Sis-
temleri, Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para Kuruluşları Hakkında Kanunu,
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j) Kimlik tanımlayıcı: Ödeme hizmeti sağlayıcısı tarafından kimliğinin belirlenmesi ve
diğer kullanıcılardan ayırt edilmesi amacıyla ödeme hizmeti kullanıcısına özgülenen sayı, harf
veya sembollerden oluşan kombinasyonu,

k) Kişisel güvenlik bilgileri: Ödeme işleminin bir ödeme aracı ile gerçekleştirilmesinde
kullanılabilecek şifre, son kullanma tarihi, güvenlik numarası gibi ödeme aracını ve ödeme
aracı kullanıcısının kimliğini belirleyici bilgileri,

l) Kontrol: Bir tüzel kişinin; sermayesinin, asgari yüzde elli birine sahip olma şartı aran-
maksızın, çoğunluğuna doğrudan veya dolaylı olarak sahip olunması veya bu çoğunluğa sahip
olunmamakla birlikte imtiyazlı hisselerin elde bulundurulması veya diğer hissedarlarla yapılan
anlaşmalara istinaden oy hakkının çoğunluğu üzerinde tasarrufta bulunulması suretiyle veya
herhangi bir suretle yönetim kurulu üyelerinin karara esas çoğunluğunu atayabilme ya da gö-
revden alma gücünün elde bulundurulmasını,

m) Kullanıcı: Ödeme hizmeti kullanıcısı ile elektronik para kullanıcısını,
n) Kurul: Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulunu,
o) Kuruluş: Ödeme kuruluşları ve elektronik para kuruluşlarını,
ö) Kurum: Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunu,
p) Merkez Bankası: Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Anonim Şirketini,
r) Ödeme aracı: Ödeme hizmeti sağlayıcısı ile kullanıcısı arasında belirlenen ve ödeme

hizmeti kullanıcısı tarafından ödeme emrini vermek için kullanılan kart, cep telefonu, şifre ve
benzeri kişiye özel aracı,

s) Ödeme emri: Ödeme hizmeti kullanıcısı tarafından ödeme işleminin gerçekleştiril-
mesi amacıyla ödeme hizmeti sağlayıcısına verilen talimatı,

ş) Ödeme hesabı: Ödeme hizmeti kullanıcısı adına açılan ve ödeme işleminin yürütül-
mesinde kullanılan hesabı,

t) Ödeme hizmeti: Kanunun 12 nci maddesinde belirtilen hizmetleri,
u) Ödeme hizmeti kullanıcısı: Gönderen, alıcı veya her ikisi sıfatıyla belirli bir ödeme

hizmetinden faydalanan gerçek veya tüzel kişiyi,
ü) Ödeme hizmeti sağlayıcısı: Kanunun 13 üncü maddesinde belirtilen 5411 sayılı Ka-

nun kapsamındaki bankaları, elektronik para kuruluşlarını ve ödeme kuruluşlarını,
v) Ödeme işlemi: Gönderen veya alıcının talimatı üzerine gerçekleştirilen fon yatırma,

aktarma veya çekme faaliyetini,
y) Ödeme kuruluşu: Ödeme hizmeti sağlamak ve gerçekleştirmek için Kanun kapsa-

mında yetkilendirilmiş tüzel kişiyi,
z) Referans döviz kuru: Ödeme hizmeti sağlayıcısı tarafından uygulanan veya kamuya

açık bir kaynaktan alınan ve yabancı para ile yapılan işlemlerde kullanılan döviz kurunu,
aa) Şube: Ödeme kuruluşu ve elektronik para kuruluşunun bağımlı bir parçasını oluş-

turan ve faaliyetlerinin tamamını veya bir kısmını kendi başına yapan iş yerini,
bb) Temsilci: Ödeme kuruluşu veya elektronik para kuruluşunun adına ve hesabına ha-

reket eden gerçek veya tüzel kişiyi,
cc) Tüketici: Ticari veya mesleki olmayan amaçlarla hareket eden gerçek veya tüzel

kişiyi,
çç) Uzaktan iletişim aracı: Mektup, katalog, telefon, faks, radyo, televizyon, elektronik

posta mesajı, internet, kısa mesaj hizmetleri gibi fiziksel olarak karşı karşıya gelinmeksizin
sözleşme kurulmasına imkân veren her türlü araç veya ortamı,

dd) Üst yönetim: Kuruluşun yönetim kurulu üyeleri, genel müdür ve genel müdür yar-
dımcıları, iç kontrol ve risk yönetimi birimlerinin yöneticileri ile başka unvanlarla istihdam
edilseler dahi, danışmanlık birimleri dışındaki birimlerin, yetki ve görevleri itibarıyla genel
müdür yardımcısına denk veya daha üst konumlarda görev yapan yöneticilerini,

ifade eder.
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İKİNCİ BÖLÜM
Dolaylı Pay Sahipliği

Dolaylı pay sahipliğinin hesaplanması
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmeliğin uygulanmasında, gerçek kişilere ait dolaylı pay sa-

hipliğinin belirlenmesinde, bir gerçek kişi ile eş ve çocuklarına ve bunların sınırsız sorumlu-
lukla katıldıkları ortaklıklara veya bu kişi veya ortaklıkların ayrı ayrı veya birlikte kontrol et-
tikleri ortaklıklara ait paylar birlikte dikkate alınır. Tüzel kişilere ait dolaylı pay sahipliğinin
belirlenmesinde bunlara ait paylar ile bunların kontrol ettikleri ortaklıklara ait paylar birlikte
hesaplanır.

(2) Bir gerçek veya tüzel kişinin bir kuruluşun sermayesindeki dolaylı pay sahipliğinin
tespitinde uygulanacak usul ve esaslar aşağıda belirtilmiştir:

a) Kuruluşta pay sahibi bulunan veya pay devralacak tüzel kişi ortaklıklar ile varsa bun-
ların tüzel kişi ortaklarının ortaklık yapıları zincirleme bir suretle gerektiği takdirde gerçek ki-
şilere ulaşılıncaya kadar tespit edilir.

b) Kuruluş sermayesinde tüzel kişiler aracılığı ile olan dolaylı pay sahipliği oranı, iştirak
oranlarının çarpılması suretiyle hesaplanır. Aynı kişinin ara kademelerde yer alan tüzel kişilere
doğrudan iştiraki bulunması halinde, söz konusu doğrudan iştirak oranı, müteakip çarpım iş-
leminden önce o kademeye kadar ulaşılan orana ilave edilir.

İKİNCİ KISIM
Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para

BİRİNCİ BÖLÜM
Ödeme Hizmetleri

Ödeme hizmeti
MADDE 5 – (1) Kanunun 12 nci maddesinin birinci fıkrasında sayılan ödeme hizmet-

leri, Merkez Bankası, 5411 sayılı Kanun kapsamındaki bankalar ile Kurulca faaliyet izni verilen
Türkiye’de kurulu kuruluşlar ve 9/5/2013 tarihli ve 6475 sayılı Posta Hizmetleri Kanununda
verilen yetkiler çerçevesinde Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketi tarafından gerçekleşti-
rilir.

(2) Kuruluşun unvanının ödeme kuruluşu ya da elektronik para kuruluşu olduğunu gös-
terir ibareleri içermesi zorunludur.

(3) Kuruluş, Kanunun 14 üncü maddesinin üçüncü fıkrasına göre tuttuğu ödeme hesa-
bına faiz işletemez, ödeme hesabı sahibine süreye veya tutara bağlı herhangi bir menfaat sağ-
layamaz. Ödeme kuruluşu mal veya hizmet alımından kaynaklanan ödeme işleminin gerçek-
leştirilmesi amacıyla ödeme hesabına bağlı ödeme aracı ihraç edemez.

(4) Kanunun 12 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinde sayılan hizmetler, aracı
olarak faaliyet gösteren bilişim veya elektronik haberleşme işletmecisinin kontrolünü elinde
bulundurduğu ve temsilcisi olduğu kuruluş tarafından yerine getirilir. Elektronik haberleşme
işletmecisinin diğer düzenlemelerden kaynaklanan mali yükümlülükleri saklıdır.

(5) Elektronik haberleşme hizmeti sunmak üzere yetkilendirilmiş işletmecilerin ön öde-
meli aboneleri tarafından elektronik haberleşme hizmeti için ödenen tutarların elektronik ha-
berleşme hizmeti dışında mal veya hizmet alımı için kullanılması Kanunun 12 nci maddesinin
birinci fıkrasının (d) bendi kapsamında ödeme hizmeti olarak kabul edilir. Bu ödeme hizmetinin
dördüncü fıkraya uygun olarak gerçekleştirilmesi esastır.

(6) Kanunun 12 nci maddesinin birinci fıkrasının (e) bendinde sayılan fatura ödemele-
rine aracılık edilmesine yönelik hizmetlerin yürütülmesinde, kuruluşun fatura üreten kurumlar
ile adlarına tahsilat yapılabilmesi konusunda sözleşme yapması şarttır.
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İKİNCİ BÖLÜM
Elektronik Para

Elektronik paranın ihracı
MADDE 6 – (1) Elektronik para ihraç eden kuruluş, aldığı fon tutarı kadar elektronik

parayı gecikmeksizin ihraç eder. 13 üncü maddenin üçüncü fıkrası saklı kalmak kaydıyla, elek-
tronik para temin etmek üzere elektronik para kuruluşunun temsilcisine verilen fonlar, elek-
tronik para kuruluşuna verilmiş sayılır.

(2) Bu Yönetmeliğin uygulanmasında, elektronik para, elektronik para temin etmek
üzere ödeme yapıldığı anda ihraç edilmiş sayılır.

(3) Elektronik para ihraç eden kuruluş, elektronik para karşılığında aldığı fonun tutarını
gösteren dekontu kağıt üzerinde veya elektronik ortamda elektronik para kullanıcısına vermek
zorundadır.

(4) Elektronik para karşılığında alınan fon için faiz işletilemez ve elektronik para kul-
lanıcısına elektronik paranın tutulduğu süreye ve tutara bağlı herhangi bir menfaat sağlana-
maz.

Elektronik paranın geri ödenmesi
MADDE 7 – (1) Elektronik para ihraç eden kuruluş, diğer kanunların verdiği yetkiler

ve koyduğu yükümlülükler saklı kalmak kaydıyla, elektronik para kullanıcısının talebi üzerine
elektronik paranın karşılığı kadar fonun geri ödenmesine ilişkin işlemleri gecikmeksizin yap-
makla yükümlüdür. Geri ödeme elektronik paranın fona çevrilmesi suretiyle gerçekleştirilir.

(2) Elektronik para kullanıcısı elektronik paranın bir kısmının veya tamamının fona
çevrilmesini talep edebilir.

(3) Elektronik para ihraç eden kuruluş ile elektronik para kullanıcısı arasındaki sözleş-
mede fona çevirme koşulları ödenecek ücretler de dâhil olmak üzere açıkça kararlaştırılır. Söz-
leşmede elektronik para için bir yıldan az olmamak üzere bir son kullanma tarihi kararlaştırı-
labilir. Sözleşme imzalanmadan önce elektronik para kullanıcısı, elektronik para ihraç eden
kuruluş tarafından sözleşme koşulları hakkında 39 uncu ve 40 ıncı maddelere uygun olarak
bilgilendirilir.

(4) Elektronik para ihraç eden kuruluş fona çevirme işlemi için, sözleşmede belirtilmiş
olmak kaydıyla;

a) Sözleşmenin sona ermesinden önce talep edilmesi halinde,
b) Sözleşmede son kullanma tarihinin kararlaştırılması ve elektronik para kullanıcısının

bu tarihten önce talepte bulunması halinde,
c) Son kullanma tarihinden bir yıldan uzun bir süre geçtikten sonra talep edilmesi ha-

linde,
bu işlemin maliyetiyle orantılı bir ücret talep edebilir.
(5) Elektronik para kullanıcısının tüketici olmadığı hallerde, fona çevirme koşulları ta-

raflar arasında serbestçe belirlenebilir.

ÜÇÜNCÜ KISIM
Kuruluşlar

BİRİNCİ BÖLÜM
İzne Tabi İşlemler

Faaliyet izni
MADDE 8 – (1) Türkiye'de ödeme hizmetleri alanında faaliyette bulunmak veya elek-

tronik para ihraç etmek üzere Kanunun 14 üncü ve 18 inci maddeleri uyarınca Kuruma yapı-
lacak faaliyet izni başvurularında, başvuru dilekçelerine;

a) Faaliyet izni başvurusu yapılmasına yönelik yönetim kurulu kararı,
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b) Başvuru sahibi şirket ile yürütülmesi planlanan faaliyetlere ve bu faaliyetlerin ger-
çekleştirilebilmesi için oluşturulan organizasyon yapısına ilişkin olarak Ek-1’de yer alan hu-
susları detaylı olarak açıklayan ve şirketin yönetim kurulu üyeleri ile genel müdürü tarafından
imzalanan faaliyet programı ve iş planı,

c) Şirketin bağımsız denetimden geçmiş en son finansal tabloları, finansal tabloların
düzenlenmesinden sonra sermaye artırımı gerçekleştirilmiş olması durumunda sermayenin nak-
den ve her türlü muvazaadan ari olarak ödenmiş olduğuna ilişkin 1/6/1989 tarihli ve 3568 sayılı
Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanununa göre ruhsat almış
Yeminli Mali Müşavirlerce onaylı rapor,

ç) Şirketin sermayesinin her türlü muvazaadan ari olarak nakden ödenip ödenmediği,
Yönetmeliğin 23 üncü maddesinin birinci fıkrasında tanımlanan başlangıç sermayesinin tutarı
ve öngörülen faaliyetleri gerçekleştirebilecek uygun hizmet birimleri, şikayet ve itirazlarla ilgili
birimler ile bu Yönetmeliğe uygun iç kontrol, risk yönetimi, muhasebe, bilgi sistemleri ve ra-
porlama sistemlerinin kurulup kurulmadığı, bu birimler için yeterli personel kadrosunun oluş-
turulup oluşturulmadığı ve personelin görev tanımları ile yetki ve sorumlulukların belirlenip
belirlenmediği, yürütülecek faaliyetlerin sürekliliğine ve bilgilerin güvenliği ile gizliliğine dair
gerekli tedbirlerin alınıp alınmadığı hususlarına ilişkin olarak Kamu Gözetimi, Muhasebe ve
Denetim Standartları Kurumu tarafından yetkilendirilmiş bağımsız denetim kuruluşlarından
Kurum tarafından yayınlanan Bankalarda Bilgi Sistemleri Denetimi Yapmaya Yetkili Bağımsız
Denetim Kuruluşları listesinde yer alan bağımsız denetim kuruluşlarınca yapılacak yerinde in-
celeme neticesinde hazırlanan rapor,

d) Doğrudan veya dolaylı olarak yüzde on ve üzeri paya sahip ortaklar ile kontrolü elin-
de bulunduran ortakların EK-2 ve EK-3’teki örneklere uygun şekilde düzenleyip noter huzu-
runda imza edecekleri birer beyanname,

e) Şirketin ana sözleşmesinin yayınlandığı Ticaret Sicili Gazetesinin bir örneği,
f) Şirketin doğrudan veya dolaylı olarak yüzde on ve üzeri paya sahip ortakları ile

kontrolü elinde bulunduran ortaklarının müflis veya konkordato ilan etmiş olmadıklarına ilişkin
taahhütnameleri (EK-4),

g) Şirketin ve şirketin doğrudan veya dolaylı olarak yüzde on ve üzeri paya sahip tüzel
kişi ortakları ile kontrolü elinde bulunduran tüzel kişilerin uzlaşma yoluyla yeniden yapılan-
dırma başvurularının tasdik edilmemiş ve haklarında iflasın ertelenmesi kararı verilmemiş ol-
duğuna ilişkin taahhütnameleri (EK-5),

ğ) Doğrudan veya dolaylı olarak yüzde on ve üzeri paya sahip gerçek kişi ortaklar ile
kontrolü elinde bulunduran gerçek kişilerin 5411 sayılı Kanunun 8 inci maddesinin birinci fık-
rasının (d) bendinde belirtilen suçlardan hüküm giymediklerine dair taahhütnameleri ile arşiv
kaydını içeren adli sicil belgeleri (EK-6),

h) Şirketin, şirketin doğrudan veya dolaylı olarak yüzde on ve üzeri paya sahip ortakları
ile kontrolü elinde bulunduran gerçek ve tüzel kişilerin, 5411 sayılı Kanunun 71 inci maddesi
uygulanan bankalarda veya 5411 sayılı Kanunun yürürlüğe girmesinden önce Tasarruf Mev-
duatı Sigorta Fonuna devredilmiş olan bankalarda doğrudan veya dolaylı olarak yüzde on veya
daha fazla paya sahip olmadığına veya kontrolü elinde bulundurmadığına dair birer taahhüt-
name (EK-7) ile bu hususlara ilişkin olarak Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonundan temin ede-
cekleri belgeler,

ı) Şirketin ve şirketin doğrudan veya dolaylı olarak yüzde on ve üzeri paya sahip or-
takları ile kontrolü elinde bulunduran gerçek ve tüzel kişilerin, tasfiyeye tâbi tutulan bankerler
ile iradî tasfiye haricinde faaliyet izni kaldırılan faktoring, finansal kiralama, finansman ve si-
gorta şirketleri ile para ve sermaye piyasalarında faaliyet gösteren kurumlarda doğrudan veya
dolaylı olarak yüzde on veya daha fazla paya sahip olmadığına veya kontrolü elinde bulundur-
madığına ilişkin birer taahhütname (EK-8),
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i) Doğrudan veya dolaylı olarak yüzde on ve üzeri paya sahip tüzel kişi ortaklar ile
kontrolü elinde bulunduran tüzel kişilerin faaliyet konuları, yatırım ve işletme alanları hakkında
ayrıntılı açıklamalar ile 3568 sayılı Kanuna göre ruhsat almış yeminli mali müşavirlerce onay-
lanmış veya bağımsız denetimden geçmiş son üç yıla ait bilanço ve gelir tablolarının, finansal
kuruluş niteliğindeki tüzel kişi ortaklar için varsa derecelendirme şirketlerinden biri tarafından
hazırlanmış rapor,

j) Doğrudan veya dolaylı olarak yüzde on ve üzeri paya sahip tüzel kişi ortaklar ile
kontrolü elinde bulunduran tüzel kişilerin imtiyazlı hisselerini gösteren listeler veya imtiyazlı
hisse bulunmaması halinde buna ilişkin birer taahhütname (EK-5),

k) Doğrudan veya dolaylı olarak yüzde on ve üzeri paya sahip ortaklar ile kontrolü elin-
de bulunduran gerçek ve tüzel kişilerin muaccel vergi ve prim borcu bulunmadığına ilişkin
birer taahhütname (EK-4, EK-5),

l) Doğrudan veya dolaylı olarak yüzde on ve üzeri paya sahip gerçek kişi ortaklar ile
kontrolü elinde bulunduran gerçek kişilerin mali durumları hakkında 3568 sayılı Kanuna göre
ruhsat almış yeminli mali müşavirlerce düzenlenecek rapor,

m) Kurumla yürütülecek işlemlerde, varsa ortakları temsile yetkili kişi veya kişilere
verilmiş vekaletname örnekleri,

n) Yönetim kurulu üyeleri ve genel müdürün 18 inci maddede belirtilen bilgi ve belge-
leri,

o) 25/4/2006 tarihli ve 5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanunu kapsamında oluşturulan
sistemler vasıtasıyla kimlik ve adres bilgilerine elektronik ortamda ulaşılabilenler hariç, bu
fıkra uyarınca belgeleri tevdi edilen yabancı uyruklu gerçek kişilerin kimlik belgesi veya pa-
saportlarının noter onaylı örnekleri,

eklenir. (ç) bendi kapsamında düzenlenecek raporun şekil ve kapsamını belirlemeye
Kurum yetkilidir.

(2) Şirketin doğrudan veya dolaylı olarak yüzde on ve üzeri paya sahip ortakları ile
kontrolü elinde bulunduran ortaklarının yurt dışında kurulu bir banka veya finansal kuruluş ol-
ması halinde, banka ve finansal kuruluş ile ilgili olarak birinci fıkranın (b), (d), (h), (ı), (j), (m)
ve (n) bentlerinde belirtilen belgelere ilaveten;

a) Türkiye’de faaliyette bulunulmasına ilişkin olarak yetkili organlarından alınmış karar
örneklerinin,

b) Son yıla ait konsolide bağımsız denetim raporunun,
c) Kurulmuş olduğu veya faaliyette bulunduğu ülkede faaliyette bulunmasının yasak-

lanmamış olduğuna veya faaliyetleri üzerinde herhangi bir kısıtlama bulunmadığına ilişkin yet-
kili denetim otoritesinden alınmış belgenin,

ç) Ana sözleşmesinde belirtilen faaliyet alanları, organizasyon yapısı, kurulu bulunduğu
ülke ve ülke dışındaki teşkilat yapısı, uluslararası mali piyasalardaki faaliyetleri hakkında ay-
rıntılı bilgi ve belgeler ile varsa derecelendirme şirketleri tarafından hazırlanan ve öngörülen
derecelendirmeyi de içeren raporun,

Kuruma gönderilmesi gerekir.
(3) Faaliyet izni başvurularında, Şirketin doğrudan veya dolaylı olarak yüzde on ve

üzeri paya sahip ortakları ile kontrolü elinde bulunduran ortaklarının Kurumun gözetimi ve
denetimi altında faaliyet gösteren bankalar ve finansal holding şirketleri ile bunların 5411 sayılı
Kanuna göre nitelikli pay sahipleri ve finansal kiralama, faktoring ve finansman şirketleri ile
bunların yüzde on ve üzeri paya sahip veya kontrolü elinde bulunduran ortakları olması halinde,
bunlara ilişkin olarak birinci fıkranın (d), (f), (g), (ğ), (h), (ı), (i), (j), (k),(l) ve (o) bentlerinde
belirtilen belgeler istenilmez.
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(4) Faaliyet iznine ilişkin bilgi ve belgelerdeki eksikliklerin, eksikliğe ilişkin Kurum
yazısının tebliğ tarihinden itibaren altı ay içinde giderilmemesi halinde faaliyet izni başvurusu
geçersiz hale gelir.

(5) Kanun kapsamında aranan koşulların, niteliklerin ve yeterliliklerin sağlanması, bilgi
ve belgelerin tamamlanması koşuluyla, yürütülmesi için başvuruda bulunulan hizmetler ile bu
hizmetlerin yürütülmesi amacıyla kurulan sistemlerin değerlendirilmesi neticesinde Kurulca
başvurunun olumlu olduğuna karar verilmesi halinde başvuru sahibi şirkete faaliyet izni verilir.
Kurul faaliyet izninin kapsamını belirlemeye yetkilidir. Faaliyet izni verilmesine ilişkin kararlar
Resmî Gazete’de yayımlandıkları tarihten itibaren geçerlilik kazanır.

(6) Faaliyet izni verilen kuruluş faaliyete başladığı tarihten itibaren on gün içinde faa-
liyete başladığına dair Kuruma bildirimde bulunur.

(7) Başvuru sırasında verilen belgelerin doğruluğunu veya faaliyet izni verilmesine esas
teşkil eden bilgilerin geçerliliğini etkileyen değişikliklerin gecikmeksizin Kuruma bildirilmesi
zorunludur.

Pay edinim ve devirleri
MADDE 9 – (1) Kanunun 25 inci maddesi uyarınca pay edinecek gerçek ve tüzel ki-

şilerin Kuruma yapacakları başvurulara, payların satın alınmasında kullanılacak kaynak hak-
kında açıklama, payların devri ile ilgili yapılan sözleşmenin bir örneği, payları devralacak tüzel
kişilerin pay edinimine ilişkin yetkili kurullarından alınmış karar örnekleri ve pay devralacak-
larla ilgili olarak Yönetmeliğin 8 inci maddesinin birinci fıkrasının (a), (b), (c), (ç) ve (n) bent-
leri hariç olmak üzere birinci fıkrasında sayılan belgelerin eklenmesi zorunludur. 8 inci mad-
denin üçüncü fıkrası pay edinimleri için yapılacak izin başvurularında da uygulanır.

(2) Payları devralacak tüzel kişinin yurt dışında kurulu bir banka veya finansal kuruluş
olması halinde, Kuruma yapılacak başvurulara, 8 inci maddenin birinci fıkrasının (d), (h), (ı)
ve (j) bentlerinde yer alan belgeler ile ikinci fıkrasında belirtilen belgelerin eklenmesi zorun-
ludur.

(3) Kuruluşun hisselerinin 9/6/1932 tarihli ve 2004 sayılı İcra ve İflas Kanunu hüküm-
lerine göre icra dairesinden satın alınması durumunda birinci ve ikinci fıkra hükümleri uygu-
lanır.

(4) Hisseleri borsada işlem gören kuruluşun hisselerinin Kanunun 25 inci maddesinin
birinci fıkrasında öngörülen oranlarda bir gerçek veya tüzel kişi tarafından edinilmesi halinde,
bu hisselere bağlı temettü hariç ortaklık haklarının kullanılabilmesi için Kuruldan izin alınması
zorunludur. Söz konusu oranların, kuruluşun borsa dışından elde edilen hisseleri de dahil olmak
üzere borsada işlem gören hisselerin edinilmesi ile gerçekleşmesi halinde de bu fıkra hükmü
uygulanır.

(5) Yönetim kuruluna üye belirleme imtiyazı veren payların borsadan alınması halinde
oy hakkını kullanma amacı bulunup bulunmadığına bakılmaksızın pay devri için Kuruldan izin
alınması zorunludur.

(6) Hisseleri borsada işlem gören ve bir kuruluşun sermayesinin yüzde on veya daha
fazlasına sahip olan bir tüzel kişinin borsada işlem gören paylarının, kontrolün değişmesine
yol açacak oranlar dahilinde borsadan edinilmesi halinde ilgili kuruluşun bu paylara tekabül
eden hisselerine ait temettü hariç ortaklık haklarının kullanılabilmesi için Kuruldan izin alın-
ması zorunludur.

(7) Yönetim Kurulu, genel kurul toplantılarına katılan pay sahiplerine ilişkin Kanunun
25 inci maddesinde öngörülen yükümlülükler çerçevesinde Kuruldan izin alınıp alınmadığının
tespitini sağlayacak tedbirleri almakla yükümlüdür.

(8) Kuruldan gerekli izinlerin alınmaması nedeniyle yetkili olmayan pay sahiplerinin
kuruluşun genel kurullarında ortaklık hakkı kullandığının tespiti halinde, alınan kararların iptali
için Kurum tarafından yönetim kurulundan 13/1/2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret Ka-
nununun ilgili maddeleri çerçevesinde gerekli işlemlerin başlatılması istenir.
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İKİNCİ BÖLÜM
Kuruluşların Yapamayacakları İş ve İşlemler

Kuruluşlar tarafından yapılamayacak faaliyetler
MADDE 10 – (1) Ödeme kuruluşu, Kanunun 12 nci maddesinin birinci fıkrasında sa-

yılan ödeme hizmetlerinin sunulması, sadece ödeme hizmetinin sunulmasıyla ilgili olmak kay-
dıyla döviz alım satım işlemleri ve Kanunun 2 nci bölümünde yer alan hükümlere uyulması
koşuluyla ödeme sistemlerinin işletilmesi dışında herhangi bir ticari faaliyette bulunamaz.

(2) Elektronik para kuruluşu, elektronik para ihraç edilmesi, Kanunun 12 nci maddesi-
nin birinci fıkrasında sayılan ödeme hizmetlerinin sunulması, sadece ödeme hizmetinin sunul-
masıyla ilgili olmak kaydıyla döviz alım satım işlemleri ve Kanunun 2 nci bölümünde yer alan
hükümlere uyulması koşuluyla ödeme sistemlerinin işletilmesi dışında herhangi bir ticari faa-
liyette bulunamaz.

(3) Kuruluş mevduat veya katılım fonu kabul edemez; her türlü belge, ilân ve reklam-
larında veya kamuoyuna yaptığı açıklamalarda banka adını ya da banka gibi faaliyet gösterdiği
ya da banka adına işlem yaptığı izlenimini uyandıracak ifadeleri kullanamaz.

Kredi kullandırma yasağı
MADDE 11 – (1) Kuruluş, kredi veremez. Ödenmesine aracılık edilen tutarlar kuruluş

tarafından taksitlendirilemez.
(2) Kanunun 12 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendi kapsamında ödenmesine

aracılık edilen tutarın aracı olarak faaliyet gösteren bilişim veya elektronik haberleşme işlet-
mecisinin düzenlediği faturaya yansıtılması suretiyle, faturanın son ödeme tarihine kadar tahsil
edilmesi kredi sayılmaz. Bu fıkra hükümleri çerçevesinde gerçekleştirilen ödeme hizmetlerinde
kuruluş, mal veya hizmet tutarı tahsil edilmediği sürece alıcıya ödeme yapamaz veya yapılacak
ödemeler için garanti veremez.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Şube, Temsilci, Dış Hizmet Alımı ve Bildirimler

Şube açma
MADDE 12 – (1) Özkaynağı 25 inci maddenin birinci fıkrasında belirtilen seviyede

bulunmayan kuruluş yeni şube açamaz.
(2) Açılan şubenin adres ve iletişim bilgileri kuruluşun internet sitesinde yayınlanır.

Kuruluş, şubelerine ilişkin listenin güncel tutulmasından sorumludur.
(3) Kuruluşun yurt dışında şube açabilmesi için şube açmayı planladığı ülke mevzuatı

ve uygulamalarında, Kurumun denetim ve gözetim faaliyetleri kapsamında ihtiyaç duyduğu
bilgi ve belgeleri edinmesine ve denetim yapmasına ilişkin herhangi bir engel bulunmaması
şarttır.

(4) Kuruluşun, yurt dışı şubesinin faaliyete başlamasını ya da faaliyetinin sona ermesini
izleyen bir ay içinde Kuruma bildirimde bulunması zorunludur.

Temsilci
MADDE 13 – (1) Kuruluş ödeme hizmetlerini temsilci aracılığıyla yürütebilir. Kuruluş

ile temsilci arasındaki sözleşme yazılı olarak düzenlenir. Özkaynağı 25 inci maddenin birinci
fıkrasında belirtilen seviyede bulunmayan kuruluş yeni temsilci tayin edemez.

(2) Temsilciler ve temsilcilerin ödeme hizmeti sunacağı şube ve acentelerine ilişkin
liste kuruluşun internet sitesinde yayınlanır. Kuruluş yayınlanan listenin güncel tutulmasından
sorumludur.

(3) Elektronik para kuruluşunun temsilcisi elektronik para ihraç edemez.
(4) Kuruluş temsilcinin temsil ilişkisi kapsamında sunduğu hizmetlerin Kanuna ve bu

Yönetmeliğe uygun yürütülmesinden sorumludur. Kuruluş, temsilcinin kuruluş adına ve hesa-
bına hizmet verdiğinin kullanıcılara bildirilmesini temin eder.
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(5) Temsilci ödeme hizmetlerinin yerine getirilmesinden sorumludur. Bu sorumluluk
kuruluşun sorumluluğunu ortadan kaldırmaz.

(6) 11/10/2006 tarihli ve 5549 sayılı Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hak-
kında Kanun kapsamındaki yükümlülüklerin yerine getirilmesi ve dolandırıcılığın önlenmesi
için temsilciler tarafından kullanılacak iç kontrol yöntemlerinin oluşturulmasından ve temsil-
cilerin merkezi bir sistem aracılığıyla gözetiminden kuruluş sorumludur.

(7) Gerçek kişi temsilciler ile tüzel kişi temsilcinin üst yönetiminin 5411 sayılı Kanunun
8 inci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinde belirtilen şartı taşımaları zorunludur. Bu bent
kapsamında kuruluşa verilecek tevsik edici belgeler kuruluş bünyesinde denetime hazır bulun-
durulur.

(8) Kurum, tüketici haklarının korunması açısından gerekli görülmesi veya temsilcinin
ödeme hizmeti sunmasının ilgili mevzuata aykırılık teşkil ettiğinin tespit edilmesi hallerinde
kuruluştan temsilci ile arasındaki sözleşme ilişkisinin sona erdirilmesini istemeye yetkilidir.

(9) Kurul, faaliyet alanı bazında temsilci olamayacak gerçek veya tüzel kişileri belirle-
meye yetkilidir.

(10) Sadece elektronik paranın dağıtımı ve fona çevrilmesi işlemlerini yürütenler bu
madde hükümlerine tabi değildir.

Dış hizmet alımı
MADDE 14 – (1) Kuruluş, Kanun, Yönetmelik ve ilgili alt düzenlemelerdeki yüküm-

lülüklere uyulması ve kapsamının yazılı sözleşme ile belirlenmesi kaydıyla faaliyetlerini dış
hizmet alımına konu edebilir. Dış hizmet alımı, üst yönetimin 6102 sayılı Kanun, bu Yönet-
melik ve kuruluşun iç düzenlemeleri ile belirlenen yetkilerinin devri sonucunu doğuracak şe-
kilde gerçekleştirilemez.

(2) Faaliyet izni verilmesine esas şartların kaybedilmesi veya değişmesi sonucunu do-
ğuracak şekilde dış hizmet alımı yapılamaz.

(3) Alınacak dış hizmet, kuruluşun yasal yükümlülüklerini yerine getirmesini, ilgili dü-
zenlemelere uymasını ve etkin biçimde denetlenmesini engelleyici nitelikte olamaz. Dış hizmet
alımına konu edilen bir faaliyete ilişkin, ilgili mevzuatta kuruluşa yükümlülükler getirilmesi
halinde, bu yükümlülüklerin dış hizmet sağlayıcı tarafından yerine getirilmesinin sağlanaca-
ğının taraflar arasında imzalanacak sözleşme ile taahhüt edilmesi zorunludur. Bu durum, ku-
ruluşun sorumluluğunu ortadan kaldırmaz.

(4) Dış hizmet alımları ve dış hizmet alınan firmalar kuruluş tarafından Kurumca be-
lirlenecek usul ve esaslara göre Kuruma raporlanır.

(5) Kuruluş, dış hizmet alımında kendisine ve müşterilerine ait sırların korunması için
gerekli tedbirleri alır.

(6) Dış hizmet sağlayıcının yurt dışında kurulu olması durumunda, faaliyet gösterdiği
ülke mevzuatı ve uygulamalarında, Kurumun ihtiyaç duyduğu bilgi ve belgeleri zamanında,
eksiksiz ve doğru edinmesine ve bu kuruluştan alınan hizmetle ilgili denetim yapmasına ilişkin
herhangi bir yasal engel bulunmaması zorunludur.

(7) Dış hizmet alımı, kuruluşun tüm hesap ve kayıtları ile her türlü işlemlerine ilişkin
bilgilerin denetime hazır şekilde saklanması yükümlülüğünü ortadan kaldırmaz.

(8) Dış hizmet alımı, kuruluşun iç kontrol sisteminin etkinliği ile Kurumun izleme ve
denetim kabiliyetini azaltacak şekilde gerçekleştirilemez.

(9) Dış hizmet alımı, kuruluşun ödeme hizmeti kullanıcılarına karşı sorumluluğunu or-
tadan kaldırmaz.

(10) Bu maddede yer alan hükümlere uyulmaması, dış hizmet almasının kuruluşun faa-
liyetlerini olumsuz etkilediği kanaatine varılması veya dış hizmet sağlayıcının kuruluşun Ku-
rum tarafından denetimi ile ilgili faaliyetlerini engellemesi durumunda kuruluşun dış hizmet
alımını durdurmasını istemeye Kurum yetkilidir.
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(11) Yemek, ulaşım ve temizlik gibi konularda alınan hizmetler ile kuruluşun mülkiye-
tine veya kullanma hakkına sahip olduğu her türlü teknik ekipman ve demirbaşın temini, bakım
ve onarımı ile eğitim hizmetleri, avukatlık hizmetleri ile hukuk danışmanlığı, danışmanlık ve
reklam faaliyetleri, başka şirket bünyesinde istihdam edilmekle birlikte kuruluşta geçici veya
sürekli olarak, yemek, ulaşım ve temizlik gibi hizmetlerde çalıştırılacak personele yönelik olan
dış hizmet alımları için bu madde hükümleri uygulanmaz.

Bildirimler
MADDE 15 – (1) Kuruluş unvanında ve adresinde meydana gelen değişikliklerin ku-

ruluş tarafından bir hafta içinde Kuruma bildirilmesi zorunludur.
(2) Kuruluş, Kanunun 17 nci maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (b) bentlerinde belir-

tilen durumlar için tüzel kişiliğin sona erdiği, (c) bendinde belirtilen durum için ise sürenin
sona erdiği tarihi izleyen bir hafta içinde Kuruma bildirimde bulunur.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Kurumsal Yönetim

Yönetim kurulu
MADDE 16 – (1) Kuruluşun yönetim kurulu, genel müdür dâhil üç kişiden az olamaz.

Genel müdür, bulunmadığı hâllerde vekili, yönetim kurulunun doğal üyesidir. Genel müdür ile
aynı nitelikleri haiz olmak kaydıyla genel müdür vekili olarak yönetim kurulu toplantılarına
katılacaklar ve bunların hangi hallerde bu toplantılara katılacakları yönetim kurulunca belirle-
nir.

(2) Yönetim Kurulu üyelerinin 5411 sayılı Kanunun 8 inci maddesinin birinci fıkrasının
(a), (b), (c) ve (d) bentlerinde yer alan şartları taşımaları zorunludur.

(3) Yönetim Kurulu;
a) Kuruluşun organizasyon yapısı ve insan kaynakları politikası ile personelin yetki ve

sorumluluklarının belirlenmesinden,
b) İç kontrol ve risk yönetimi birimlerinin faaliyetlerine ilişkin strateji ve politikalar

ile uygulama usullerinin yazılı olarak belirlenmesi, bunların etkin bir şekilde uygulanması ve
idame ettirilmesinden,

c) Kuruluşun genel olarak ve maruz kalınabilecek her bir risk türü itibariyle risk yöne-
timine ilişkin politika ve stratejilerin, alabileceği risk seviyesinin ve bunlara ilişkin uygulama
usullerinin yazılı olarak belirlenmesinden ve risklerin yönetimi konusunda bilgi sahibi olmak-
tan,

ç) Bilgi sistemlerinin yönetimine ilişkin politikaların belirlenmesinden ve etkili şekilde
işleyişini temin etmeye yönelik kontrol süreçlerini oluşturarak uygulanmasının sağlanmasın-
dan,

d) Müşteri şikayetlerinin değerlendirilerek sonucu hakkında ilgililere cevap verilmesini
sağlayacak bir sistemin oluşturulmasını ve şikayetlerin belirlenecek hususları ihtiva edecek şe-
kilde kendisine düzenli raporlanmasını ve şikayet konusu hususlara ilişkin gerekli tedbirlerin
alınmasını sağlamaktan,

e) Fonların korunmasına ilişkin usul ve esaslar ile buna ilişkin iç kontrol ve risk yöne-
timi prosedürlerinin belirlenmesinden,

f) Temsilcilerin faaliyetlerini de kapsayacak şekilde riskin belirlenmesine, yönetilme-
sine, izlenmesine ve raporlanmasına ilişkin usul ve esasların belirlenmesinden,

g) Temsilcinin dürüstlük, yeterlilik, itibar, mali güç ve gerekli görülecek diğer nitelikleri
taşımalarını sağlayacak usul ve esasların oluşturulmasından,

ğ) Temsilcinin faaliyetlerinin izlenmesi ve kontrol edilmesi için riske duyarlı sistemlerin
ve kontrollerin oluşturulmasından,
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h) Fon ve bilgi akışına ilişkin aşamaları, bu aşamalar arasındaki zamanlama ve bağlan-
tıları, şube veya temsilcilerin işlemdeki rolünü, dış hizmet sağlayıcılar da dahil işlemin taraf-
larını, dış hizmet alımına ilişkin aşamaları, elektronik para kuruluşları için elektronik paranın
geri ödenmesini, süreçte kullanılacak banka hesaplarını da içerecek şekilde yürütülecek faali-
yetlerin bütün aşamalarını ve gerekli açıklamaları kapsayan iş akış planlarının oluşturulmasın-
dan,

sorumludur.
Genel müdür
MADDE 17 – (1) Kuruluş genel müdürünün en az yedi yıl olmak üzere işletmecilik

veya finans alanında mesleki deneyime sahip ve lisans düzeyinde öğrenim görmüş olması şart-
tır.

(2) Genel müdürün 5411 sayılı Kanunun 8 inci maddesinin birinci fıkrasının (a), (b),
(c) ve (d) bentlerinde yer alan şartları taşımaları zorunludur.

Yönetim kurulu üyeleri ve genel müdüre ilişkin bildirimler
MADDE 18 – (1) Yönetim kurulu üyeleri ve genel müdür ile ilgili olarak;
a) Mesleki tecrübelerini ve aldıkları eğitimleri içeren EK-9’da yer alan örneğe uygun

olarak düzenlenecek ayrıntılı özgeçmişleri ile 5490 sayılı Kanun kapsamında oluşturulan sis-
temler vasıtasıyla kimlik ve adres bilgilerine elektronik ortamda ulaşılabilenler hariç, yabancı
uyruklu kişiler için kimlik belgesi veya pasaportlarının noter onaylı örnekleri,

b) Müflis veya konkordato ilan etmiş olmadıklarına ilişkin taahhütnameleri,
c) 5411 sayılı Kanunun 71 inci maddesi uygulanan bankalarda veya 5411 sayılı Kanu-

nun yürürlüğe girmesinden önce Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonuna devredilmiş olan banka-
larda doğrudan veya dolaylı olarak yüzde on veya daha fazla paya sahip olmadığına veya kont-
rolü elinde bulundurmadığına dair taahhütnameleri (EK-7) ile bu hususlara ilişkin olarak Ta-
sarruf Mevduatı Sigorta Fonundan temin edecekleri belgeler,

ç) Tasfiyeye tabi tutulan bankerler ile iradi tasfiye haricinde faaliyet izni kaldırılan fak-
toring, finansal kiralama, finansman ve sigorta şirketleri ile para ve sermaye piyasalarında faa-
liyet gösteren kurumlarda doğrudan veya dolaylı olarak yüzde on veya daha fazla paya sahip
olmadığına veya kontrolü elinde bulundurmadığına ilişkin taahhütnameleri (EK-8),

d) 5411 sayılı Kanunun 8 inci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinde belirtilen suç-
lardan hüküm giymediklerine dair taahhütnameleri ile arşiv kaydını içeren adli sicil belgeleri
(EK-6),

e) Atanmalarına veya seçilmelerine ilişkin genel kurul ya da yönetim kurulu kararının
bir örneği,

atanma veya seçilmelerinden sonra bir ay içinde kuruluş tarafından Kuruma gönderilir.
(2) Genel müdür için birinci fıkradaki belgelere ilave olarak lisans diplomasının noter

onaylı bir örneği Kuruma gönderilir.
(3) Yönetim Kurulu üyeleri ve genel müdürün görevden ayrılması halinde bu durum

kuruluş tarafından bir ay içinde Kuruma bildirilir.
İç kontrol
MADDE 19 – (1) Kuruluşun, faaliyetlerinin etkin ve verimli bir şekilde Kanuna ve

ilgili diğer mevzuata, iç düzenlemelerine ve teamüllere uygun olarak yürütülmesini, muhasebe
ve raporlama sistemlerinin bütünlüğünü, güvenilirliğini ve bilgilerin zamanında elde edilebi-
lirliğini sağlamak amacıyla yeterli ve etkin bir iç kontrol sistemi oluşturması zorunludur. İç
kontrol sistemi bilgi sistemleri kapsamında tesis edilecek kontrolleri de içerir. Temsilcinin veya
dış hizmet sağlayıcının 5411 sayılı Kanun kapsamındaki bir banka olduğu haller dışında, iç
kontrol, temsilci veya dış hizmet alımı suretiyle yürütülen faaliyetlerin gözetimini de kapsar.
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(2) İç kontrolden beklenen amacın sağlanabilmesi için;
a) Kuruluş bünyesinde işlevsel görev ayrımının tesis edilmesi, sorumlulukların paylaş-

tırılması, yetki ve sorumlulukların açıkça ve yazılı olarak belirlenmesi,
b) İç kontrol faaliyetlerinin oluşturulması,
c) Kuruluşun iş süreçleri üzerinde kontrollerin ve iş adımlarının gösterildiği iş akış şe-

malarının oluşturulması,
ç) Bilgi sistemlerinin faaliyetlerin yapısına ve karmaşıklık düzeyine uygun olarak tesis

edilmesi,
d) İş sürekliliği ve acil durum planlarının hazırlanması ve yılda bir defa test edilmesi,
gereklidir.
(3) İç kontrol faaliyetleri;
a) Faaliyetlerin icrasına yönelik işlemlerin kontrolünü,
b) İletişim kanalları ile bilgi sistemlerinin ve finansal raporlama sisteminin kontrolü-

nü,
c) Şikayetlerin cevaplandırılması sürecinin işleyişinin kontrolünü,
ç) 5549 sayılı Kanun ile iç düzenleme ve teamüllere ve diğer mevzuata uyumun ve bu

amaçla işletilen süreçlerin kontrolünü,
içerir.
(4) İç kontrol faaliyetleri ve bunların nasıl icra edileceği, kuruluşun tüm faaliyetlerinin

nitelikleri dikkate alınarak tasarlanır. İç kontrol faaliyetlerinin tasarımında; kuruluş bünyesinde
üretilen bilginin güvenilir, tam, izlenebilir, tutarlı ve ihtiyacı karşılayacak uygun biçim ve ni-
telikte olmasının sağlanması esastır.

(5) İç kontrol faaliyetleri, yönetim kuruluna veya yönetim kurulunun belirleyeceği genel
müdür dışındaki bir yönetim kurulu üyesine bağlı olarak yürütülür. İç kontrol faaliyetleri, ku-
ruluşun faaliyet yapısı ve kapsamıyla uyumlu sayıda ve icraî görevi olmayan iç kontrol perso-
neli vasıtasıyla gerçekleştirilir. İç kontrol personeli tarafından, gerçekleştirilen iç kontrol faa-
liyetlerine ilişkin olarak Haziran ve Aralık sonu itibariyle yılda iki kez yönetim kuruluna veya
yönetim kurulunun belirleyeceği genel müdür dışındaki bir yönetim kurulu üyesine raporlama
yapılır.

Risk yönetimi
MADDE 20 – (1) Kuruluşun, faaliyetlerinin kapsamı ve yapısıyla uyumlu ve değişen

koşullara uygun, maruz kalınabilecek tüm risklerin tanımlanmasını, ölçülmesini, izlenmesini,
kontrol edilmesini ve raporlanmasını sağlamak üzere etkin bir risk yönetimi sistemi kurması
zorunludur.

(2) Risk yönetimi faaliyetleri, yönetim kuruluna veya yönetim kurulunun belirleyeceği
genel müdür dışındaki bir yönetim kurulu üyesine bağlı olarak icraî görevi bulunmayan risk
yönetimi personeli tarafından yürütülür.

Muhasebe, raporlama ve bağımsız denetim
MADDE 21 – (1) Kuruluş, Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurulu

tarafından belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde, tüm işlemlerini gerçek mahiyetlerine uygun
şekilde muhasebeleştirmek, finansal raporlarını bilgi edinme ihtiyacını karşılayabilecek biçim
ve içerikte, anlaşılır, güvenilir ve karşılaştırılabilir, denetime, analize ve yorumlamaya elverişli,
zamanında ve doğru şekilde düzenlemek zorundadır.

(2) Kuruluşun yılsonu finansal tablolarının bağımsız denetimi Kamu Gözetimi, Muha-
sebe ve Denetim Standartları Kurumu tarafından yetkilendirilmiş bağımsız denetim kuruluş-
larından Kurum tarafından yayınlanan Bankalarda Finansal Denetim Yapmaya Yetkili Bağımsız
Denetim Kuruluşları listesinde yer alan bağımsız denetim kuruluşlarınca gerçekleştirilir.
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(3) Bağımsız denetim kuruluşları, denetim esnasında edindikleri, Kanun ve bu Yönet-
melik hükümlerinin ihlal edildiğini ve bu ihlalin kuruluşun faaliyetlerini tehlikeye soktuğunu
gösteren bilgi ve bulgular ile kuruluşun üçüncü kısımda yer alan hükümlere uyumunu etkile-
yebilecek bilgi ve bulguları derhal Kuruma bildirmekle yükümlüdür.

(4) Kuruluşun yılsonu finansal tablolarına ilişkin bağımsız denetim raporunun kuruluş
tarafından izleyen yılın 15 Nisan tarihine kadar Kurum veri tabanına raporlanması zorunludur.

Denetim ve Kuruma raporlama
MADDE 22 – (1) Kurum, Kanun, Yönetmelik ve ilgili alt düzenlemelerde yer alan dü-

zenlemeleri uygulamak, bu düzenlemelerin uygulanmasını sağlamak, uygulamayı izlemek ve
denetlemek ile görevli ve yetkilidir.

(2) Kurumca yapılan denetim, Kuruma tevdi edilen bilgi, belge, cetvel ve raporlar kap-
samında uzaktan gözetimi ve Kurum Başkanı tarafından uygun görülecek usul ve esaslar çer-
çevesinde yerinde denetimi kapsar.

(3) Kuruluş, Kurumca istenilen her türlü bilgi, belge, cetvel ve raporlarını Kurumun
uygun gördüğü format, yöntem, sıklık ve sürelerde doğru olarak Kuruma iletir. Toplam ödeme
işlemi hacmi ve elektronik para ihracı tutarının tespitine ve koruma hesaplarına ilişkin olarak
diğer ödeme hizmeti sağlayıcılarından uygun görülen format, yöntem, sıklık ve sürelerde ra-
porlama yapılmasını istemeye Kurum yetkilidir.

(4) Kurum, kuruluştan, ortaklarından, ortaklıklarından, kuruluşun şubeleri ile temsilci-
lerinden, dış hizmet sağlayıcılarından ve diğer gerçek ve tüzel kişilerden Kanun ve Yönetmelik
hükümlerinin uygulanması ile ilgili göreceği bütün bilgileri gizli dahi olsa istemeye, bunların
vergiyle ilgili kayıtları dahil olmak üzere tüm defter, kayıt ve belgelerini incelemeye yetkili
olup, bilgi istenenler de istenilen bilgileri Kurumun talimatı doğrultusunda Kuruma tevdi et-
mekle, bu bilgileri, defter, kayıt ve belgeleri incelemeye hazır bulundurmakla, tüm bilgi işlem
sistemini denetim amaçlarına uygun olarak açmakla, verilerin güvenliğini sağlamakla ve mu-
hafaza etmek zorunda oldukları her türlü defter ve belgeler ile vermek zorunda bulundukları
bilgilere ilişkin mikrofiş, mikrofilm, manyetik teyp, disket ve benzeri ortamlardaki kayıtlarını
ve bu kayıtlara erişim veya kayıtları okunabilir hale getirmek için gerekli tüm sistem ve şifre-
lerini inceleme için ibraz etmek ve işletmekle yükümlüdür.

(5) Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketi sunduğu ödeme hizmetleriyle ilgili olarak
5 inci maddenin üçüncü ve altıncı fıkralarına, 11 inci maddenin birinci fıkrasına, 19, 20, 22 ve
26 ncı maddelerine, dördüncü ve beşinci kısımlarına, 64 üncü madde uyarınca yapılacak dü-
zenlemelere tabidir. Kurumca yapılacak yerinde denetim sonucunda, Kurul, Posta ve Telgraf
Teşkilatı Anonim Şirketinin Kanun kapsamındaki ödeme hizmeti sunma faaliyetlerini geçici
veya süresiz olarak durdurabilir.

BEŞİNCİ BÖLÜM
Özkaynak

Başlangıç sermayesi
MADDE 23 – (1) Başlangıç sermayesi; ödenmiş sermaye, hisse senedi ihraç primleri,

hisse senedi iptal kârları, yedek akçeler, geçmiş yıllar kârı ve dönem net kârı toplamından varsa
net dönem zararı ve geçmiş yıllar zararının düşülmesi suretiyle hesaplanır.

Özkaynak
MADDE 24 – (1) Özkaynak, bu fıkrada yer alan bilanço kalemlerinin toplamından

ikinci fıkrada belirtilen indirim kalemlerinin düşülmesi suretiyle hesaplanır.
a) Ödenmiş sermaye,
b) Hisse senedi ihraç primleri,
c) Hisse senedi iptal kârları,
ç) 6102 sayılı Kanunda tanımlanan yedek akçeler,
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d) Net dönem kârı/zararı ile geçmiş yıllar kârı/zararı,
e) Türkiye Muhasebe Standartları uyarınca özkaynağa yansıtılan kazançlar,
f) Muhtemel riskler için ayrılan serbest karşılıklar.
(2) Aşağıda belirtilen kalemler özkaynak hesaplamasında indirim kalemi olarak dikkate

alınır.
a) Kuruluşun iktisap ettiği kendi payları,
b) Maddi olmayan duran varlıklar,
c) Ortaklık paylarının yüzde ondan fazlasına sahip olunan bankalar ve finansal kuru-

luşların sermayelerindeki payların toplamı,
ç) Ortaklık paylarının yüzde on ve daha azına sahip olunan bankalar ve finansal kuru-

luşlarda sahip olunan sermaye tutarının, (c) bendi ile bu fıkrada belirlenen kalemler düşülmeden
hesaplanan kuruluşun özkaynağının yüzde onunu aşması halinde, söz konusu bankalar ve fi-
nansal kuruluşlarda sahip olunan sermaye tutarı,

d) Sigorta şirketlerindeki ortaklık payları.
(3) Aşağıda belirtilen unsurlar birinci fıkranın (d) ve (e) bentleri kapsamında değerlen-

dirilmez.
a) Gerçeğe uygun değeri üzerinden izlenmeyen varlıkların nakit akış riskinden korunma

işlemine konu edilmesi halinde, bunlara ilişkin olarak Türkiye Muhasebe Standartları uyarınca
özkaynağa yansıtılan kazançlar,

b) Kuruluşun kredi değerliliğinde meydana gelen değişikliklere bağlı olarak yükümlü-
lüklerinin gerçeğe uygun değerinde meydana gelen değişiklikler sonucu ortaya çıkan gerçek-
leşmemiş kazançlar,

c) Genel kurulda dağıtımına karar verilen temettü tutarı.
(4) Birinci fıkranın (a), (b), (c), (ç), (d) ve (f) bentlerinde belirtilen kalemlerin topla-

mından ikinci fıkranın (a) ve (b) bentlerinde belirtilen tutarların düşülmesi sonucu hesaplanan
tutarın birinci fıkranın (e) bendinde belirtilen tutardan düşük olması durumunda aradaki fark
özkaynak hesaplamasında dikkate alınmaz.

(5) Özkaynak hesaplamasına dâhil edilen serbest karşılıkların, risklerden doğabilecek
zararın karşılanması için her an kuruluşun kullanımına hazır olması, muhasebe kayıtlarında
açıkça yer alması ve kuruluşun bağımsız denetimini gerçekleştiren bağımsız denetim kurulu-
şunca onaylanmış olması şarttır.

(6) Kuruluş ile aynı sermaye grubuna dahil olan finansal kuruluşların özkaynak hesap-
lamasında kullanılan unsurlar, kuruluşun özkaynak hesaplamasına dahil edilemez.

(7) 5411 sayılı Kanun kapsamındaki bir bankanın bağlı ortaklığı olarak faaliyet gösteren
ve Kurumun konsolide denetimine tabi olan kuruluş hakkında;

a) Ana ortaklık bankanın, ihtiyaç doğması halinde kuruluşun sermayesini artırmasında
veya yükümlülüklerini karşılamasında herhangi bir engelin bulunmaması,

b) Ana ortaklık bankanın kuruluşun taahhütlerini garanti etmesi,
c) Ana ortaklık bankanın risk değerlendirme, ölçüm ve kontrol mekanizmalarının ku-

ruluşu da kapsaması,
kaydıyla 25 inci madde uygulanmaz.
Asgari özkaynak yükümlülüğü
MADDE 25 – (1) Kuruluşun özkaynağı, 24 üncü maddede belirtilen usul ve esaslara

göre Haziran ve Aralık ayı sonu itibariyle hesaplanır. Hesaplanan özkaynak, ödeme kuruluşu
için yürütülen faaliyetlere göre Kanunun 14 üncü maddesinin ikinci fıkrasının (ç) bendinde
belirtilen asgari ödenmiş sermaye tutarından ve üçüncü fıkraya göre hesaplanan asgari özkay-
nak tutarından; elektronik para kuruluşu için ise Kanunun 18 inci maddesinin üçüncü fıkrasının
(ç) bendinde belirtilen asgari ödenmiş sermaye tutarından ve altıncı fıkraya göre hesaplanan
asgari özkaynak tutarından az olamaz.
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(2) Kurul, yapılacak risk değerlendirmesi doğrultusunda bir kuruluşun asgari özkaynak
tutarını yüzde elli oranına kadar artırmaya veya azaltmaya yetkilidir.

(3) Asgari özkaynak tutarı aşağıda belirtilen tutarların toplamından oluşur:
a) İlk beş milyon Türk Liralık (0-5 milyon Türk Lirası arası dilim) ödeme hacminin

yüzde dördü (%4),
b) İkinci beş milyon Türk Liralık (5-10 milyon Türk Lirası arası dilim) ödeme hacminin

yüzde iki buçuğu (%2,5),
c) Sonraki doksan milyon Türk Liralık (10-100 milyon Türk Lirası arası dilim) ödeme

hacminin yüzde biri (%1),
ç) Sonraki yüz elli milyon Türk Liralık (100-250 milyon Türk Lirası arası dilim) ödeme

hacminin binde beşi (%0,5),
d) Ödeme hacminin geriye kalan tutarının (250 milyon Türk Lirası üzeri) binde iki bu-

çuğu (%0,25),
(4) Üçüncü fıkranın uygulanmasında ödeme hacmi, hesaplama döneminden önceki son

on iki ay içinde kuruluşun gerçekleştirdiği ödeme işlemleri tutarının ay sayısına bölünmesiyle
bulunur. Faaliyet izni alınmasından itibaren on iki ay geçmemiş olması halinde, hesaplama dö-
nemine kadar geçen ay sayısı dikkate alınır.

(5) Kurul, asgari özkaynak tutarını, Kanunun 12 nci maddesinin birinci fıkrasında sa-
yılan faaliyetler bazında farklılaştırmaya yetkilidir.

(6) Elektronik para kuruluşu, tedavüldeki ortalama elektronik para tutarının yüzde ikisi
kadar özkaynak bulundurmakla yükümlüdür. Kanunun 12 nci maddesinin birinci fıkrasında
sayılan ödeme hizmetlerini de yürüten elektronik para kuruluşu, bu fıkraya göre hesapladığı
tutara ilave olarak üçüncü fıkraya göre hesaplanan tutarda asgari özkaynak bulundurur.

(7) Bu maddenin uygulanmasında tedavüldeki ortalama elektronik para tutarı, elektro-
nik para kuruluşunun son altı aylık dönemde her günün sonundaki ihraç edilmiş elektronik pa-
raya ilişkin finansal yükümlülüklerinin ortalamasıdır. Tedavüldeki ortalama elektronik para,
hesaplama dönemi olan ayın ilk iş günü hesaplanır ve o ayın değeri olarak kabul edilir.

(8) Özkaynağın birinci fıkrada belirtilen sınırların altına düşmesi halinde, özkaynak he-
saplama dönemini takip eden bir ay içinde Kuruma bilgi verilmesi zorunludur. Kurumca veri-
lecek süre içinde birinci fıkraya aykırılığın giderilmemesi halinde, Kanunun 21 inci maddesinin
sekizinci fıkrası çerçevesinde işlem tesis etmeye Kurul yetkilidir.

ALTINCI BÖLÜM
Fonların Korunması

Ödeme fonlarının korunması
MADDE 26 – (1) Ödeme fonları; bir ödeme işleminin gerçekleştirilmesi için ödeme

kuruluşunun, şubelerinin, temsilcilerinin veya ödeme kuruluşu adına hareket eden üçüncü taraf
bir hizmet sağlayıcısının ödeme hizmeti kullanıcısından veya bir ödeme hizmeti kullanıcısı
adına diğer bir ödeme hizmeti sağlayıcısından aldığı ve ödeme hizmeti kullanıcısı adına uhde-
sinde tuttuğu ancak henüz alıcıya ya da alıcının ödeme hizmeti sağlayıcısına ödenmemiş fon-
ların toplamından oluşur.

(2) Ödeme kuruluşu, ödeme fonlarını, diğer fonlardan ayrıştırarak takip eder ve sadece
ödeme işleminin gerçekleştirilmesi amacıyla kullanabilir.

(3) Alındığı günü izleyen iş günü sonunda ödenmemiş ödeme fonları tutarı, 5411 sayılı
Kanun kapsamındaki bir banka nezdinde, ödeme kuruluşu adına açılacak ve sadece bu fonların
korunması amacıyla kullanılacak koruma hesaplarına yatırılır.
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(4) Ödeme fonları alındıkları para cinsinden açılan koruma hesaplarında tutulur. İlgili
yabancı para cinsinden hesap açılmasının mümkün olmaması veya makul olmayan bir maliyet
gerektirmesi durumunda ödeme fonları başka bir para cinsine çevrilerek koruma hesabında tu-
tulabilir.

(5) Ödeme kuruluşu, koruma hesaplarında bulunan fonlarla ilgili kayıtları, ödeme fon-
larının ödeme hizmeti kullanıcısı bazında takibini sağlayacak şekilde tutar.

(6) Ödeme kuruluşu koruma hesaplarında bulunan fonlara ilişkin kendi kayıtları ile
bankadan alınacak hesap ekstrelerini günlük olarak karşılaştırarak her işgünü bir önceki işgü-
nüne ait kayıtların mutabakatını sağlamakla yükümlüdür. Zamanlama farkından kaynaklanan
uyumsuzluklar hariç olmak üzere mutabakat sağlanmasına ilişkin yapılan her türlü düzeltme
işleminin kaydının saklanması zorunludur. Kayıtlar arasında önemli bir uyumsuzluğun bulun-
ması durumunda ödeme kuruluşu Kurumu derhal bilgilendirir.

(7) Mutabakat işlemlerinin elektronik ortamda yapılması halinde işleme ilişkin ekstreler
kuruluş tarafından fiziki olarak veya elektronik ortamda güvenli olarak saklanır.

(8) Mutabakat işlemlerinin altıncı ve yedinci fıkralarda belirtilen esas ve usuller çerçe-
vesinde yapılamaması durumunda ödeme kuruluşu Kuruma derhal bilgi verir.

(9) Ödeme fonları ve koruma hesaplarında bulunan fonların bakiyeleri Kurumca belir-
lenecek usul ve esaslar çerçevesinde Kuruma raporlanır.

Elektronik para koruma hesabı
MADDE 27 – (1) Elektronik para kuruluşu, şubeleri, temsilcileri veya elektronik para

kuruluşu adına hareket eden üçüncü taraf bir hizmet sağlayıcısı tarafından elektronik para ihraç
edilmesi karşılığında alınan ve alındığı günü izleyen işgünü sonuna kadar fona çevrilmeyen
tutarlar 5411 sayılı Kanun kapsamındaki bir banka nezdinde, sadece bu fonların tutulacağı fon-
ların korunması amacıyla açılan hesaba aktarılır. Bu hesap, ilgili banka nezdinde elektronik
para koruma hesabı olarak tanımlanır.

(2) Elektronik para ihracı için bir ödeme aracı vasıtasıyla alınan fonlar, birinci fıkra
saklı kalmak kaydıyla elektronik para kuruluşunun hesabına geçtiğinde veya başka bir surette
elektronik para kuruluşunun kullanımına hazır hale geldiğinde elektronik para koruma hesabına
aktarılır. Elektronik para koruma hesabına aktarma süresi, elektronik paranın ihracından itibaren
beş iş gününü geçemez.

(3) Elektronik para koruma hesabının gün sonu bakiyesi, elektronik para koruma hesa-
bının bulunduğu banka tarafından Merkez Bankası nezdindeki hesabında bloke edilir. Bu fık-
ranın uygulanmasında gün sonu bakiyesi tam iş günlerinde saat 16:30; yarım iş günlerinde saat
12:00 itibarıyla hesaplanır. Kurum, Merkez Bankasının uygun görüşünü almak şartıyla gün so-
nu bakiyesinin hesaplanma saatini değiştirmeye yetkilidir.

(4) Elektronik para kuruluşu, elektronik para ihracı karşılığında aldığı fonları, diğer
tüm fonlardan ayrıştırarak takip eder ve farklı bir amaç için kullanamaz.

(5) Elektronik para ile gerçekleştirilen ödeme hizmetleri dışındaki ödeme hizmetleri
için alınan fonlar, 26 ncı maddede belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde korunur.

(6) Elektronik para kuruluşlarının mutabakat işlemleri ve Kuruma yapılacak raporla-
maları hakkında 26 ncı maddenin altıncı, yedinci, sekizinci ve dokuzuncu fıkraları uygulanır.

Koruma hesaplarının bloke edilmesi ve teminat
MADDE 28 – (1) Kanunun 22 nci maddesinin üçüncü fıkrasında belirtilen hallerde

ödeme fonlarının korunması amacıyla açılan koruma hesapları ile elektronik para koruma he-
sabı, fon sahiplerinin haklarının tazmin edilmesi ve kuruluşun Kanundan kaynaklanan yüküm-
lülüklerinin yerine getirilmesini teminen ilgili banka tarafından bloke edilir.

(2) Sadece Kanunun 12 nci maddesinin birinci fıkrasının (e) bendinde belirtilen ödeme
hizmetini gerçekleştiren ödeme kuruluşlarının Merkez Bankası nezdinde bir milyon Türk Lirası
tutarında nakit veya T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığınca ihraç edilen devlet iç borçlanma
senedi olarak teminat bulundurmaları zorunludur.
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DÖRDÜNCÜ KISIM
Sözleşme ve Tarafların Hak ve Yükümlülükleri

BİRİNCİ BÖLÜM
Tek Seferlik Ödeme Sözleşmesi

Tek seferlik ödeme
MADDE 29 – (1) Bir defaya mahsus olmak üzere gerçekleştirilen ve çerçeve sözleşme

kapsamında olmayan ödeme işlemi tek seferlik ödeme işlemidir.
(2) Kanunun 12 nci maddesinin birinci fıkrasının (e) bendinde belirtilen ödeme hizmeti

dışındaki tek seferlik ödeme işlemleri, en az on iki punto harflerle hazırlanacak yazılı sözleşme
kapsamında gerçekleştirilir. Uzaktan iletişim aracı ile kurulan sözleşmelerde yazılı şekil şartı
aranmaz. Sözleşmenin bir örneği, kağıt üzerinde veya kalıcı veri saklayıcısı ile ödeme hizmeti
kullanıcısına verilir.

Sözleşme öncesi bilgilendirme
MADDE 30 – (1) Ödeme hizmeti sağlayıcısı, tek seferlik ödeme işlemi için sözleşme

ilişkisi kurulmadan önce ödeme hizmeti kullanıcısını, 31 inci maddede belirtilen sözleşme şart-
larına ilişkin bilgilendirir.

(2) Taslak sözleşmenin verilmesi veya ödeme hizmeti sağlayıcısının internet sitesinde
yayınlanması sözleşme öncesi bilgilendirme yerine geçer.

(3) Kanunun 12 nci maddesinin birinci fıkrasının (e) bendinde belirtilen ödeme hiz-
metlerine ilişkin olarak ödeme işleminin azami tamamlanma süresi ve tahsil edilecek ücretler
ödeme hizmetinin sunulduğu işyerinde açıkça görülebilecek bir şekilde ilan edilir.

Sözleşme şartları
MADDE 31 – (1) Tek seferlik ödeme sözleşmesinde;
a) Ödemenin doğru olarak gerçekleştirilebilmesi için ödeme hizmeti kullanıcısı tara-

fından sunulması gereken bilgilere veya bu bilgilere ulaşılabilmesi için gerekli kimlik tanım-
layıcısına,

b) Ödeme işleminin azami tamamlanma süresine,
c) Ödenmesi gereken toplam ücret ve ücretlerin dökümüne,
ç) Varsa ödeme işleminde uygulanacak döviz kuru veya referans döviz kuruna,
ilişkin hükümlere yer verilir.
Tek seferlik ödemelerde bilgi verme yükümlülüğü
MADDE 32 – (1) Ödeme emrinin alınmasını takiben gönderenin ödeme hizmeti sağ-

layıcısı;
a) Ödeme işlemine özgü referans bilgisini ve alıcıya ilişkin bilgiyi,
b) Ödeme emrinde belirtilen para birimi cinsinden ödeme işleminin tutarını,
c) Gönderen tarafından ödenecek toplam ücret ve ücretlerin dökümünü,
ç) 31 inci maddenin birinci fıkrasının (ç) bendinde belirtilen döviz kurundan farklı bir

döviz kuru kullanılması halinde ödeme işleminde kullanılan döviz kuru bilgisini ve bu döviz
kuru kullanılarak hesaplanan ödeme işleminin tutarını,

d) Ödeme emrinin alındığı veya ödemenin gerçekleştirileceği tarihe ilişkin bilgiyi,
gönderene gecikmeksizin sağlar.
(2) Ödeme işleminin gerçekleştirilmesini takiben alıcının ödeme hizmeti sağlayıcısı;
a) Ödeme işlemine özgü referans bilgisini ve gönderene ilişkin bilgiyi,
b) Alıcının tasarrufuna sunulan fonun para birimi cinsinden ödeme işleminin tutarını,
c) Alıcı tarafından ödenecek toplam ücret ve ücretlerin dökümünü,
ç) Varsa uygulanan döviz kurunu ve ödeme işleminin tutarını,
d) Ödeme işlemi tutarının alıcının kullanımına sunulduğu tarihe ilişkin bilgiyi,
alıcıya gecikmeksizin sağlar.
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(3) Ödeme hizmeti sağlayıcısı, Kanunun 12 nci maddesinin birinci fıkrasının (e) ben-
dinde belirtilen ödeme hizmetleri ile ilgili olarak ödeme emrinin alınmasını takiben ödeme iş-
leminin tutarına, ödeme işleminin azami tamamlanma süresine ve ödenmesi gereken toplam
ücret ile ücretlerin dökümüne ilişkin bilgileri gönderene sağlar.

İKİNCİ BÖLÜM
Çerçeve Sözleşme

Çerçeve sözleşme
MADDE 33 – (1) Ödeme hizmeti sağlayıcısı ile ödeme hizmeti kullanıcısı arasındaki

sürekli ödeme ilişkileri en az on iki punto harflerle hazırlanacak yazılı sözleşme ile düzenlenir.
Uzaktan iletişim aracı ile kurulan sözleşmelerde yazılı şekil şartı aranmaz.

(2) Çerçeve sözleşmenin bir örneği, sözleşmenin yapılmasını takiben ve ödeme hizmeti
kullanıcısının talep etmesi halinde sözleşme süresince kağıt üzerinde veya kalıcı veri saklayıcısı
ile ödeme hizmeti kullanıcısına verilir ya da ödeme hizmeti kullanıcısının erişimine hazır bu-
lundurulur.

Sözleşme öncesi bilgilendirme
MADDE 34 – (1) Ödeme hizmeti sağlayıcısı, çerçeve sözleşme ilişkisi kurulmadan

önce ödeme hizmeti kullanıcısını, 35 inci maddede belirtilen sözleşme şartlarına ilişkin bilgi-
lendirir.

(2) Taslak sözleşmenin verilmesi veya ödeme hizmeti sağlayıcısının internet sitesinde
yayınlanması sözleşme öncesi bilgilendirme yerine geçer.

Sözleşme şartları
MADDE 35 – (1) Çerçeve sözleşmede;
a) Ödeme hizmeti sağlayıcısının unvanına, merkez adresine ve varsa ödeme hizmetinin

verildiği şube veya temsilcinin adresine, elektronik posta adresi dahil iletişim bilgilerine,
b) Sunulacak ödeme hizmetinin kapsamına ve ödemenin gerçekleştirileceği para biri-

mine,
c) Ödeme işleminin gerçekleştirilebilmesi için ödeme hizmeti kullanıcısı tarafından su-

nulması gereken bilgilere veya bu bilgilere ulaşılabilmesi için gerekli kimlik tanımlayıcısına,
ç) Ödeme işleminin gerçekleştirilmesi için onay verilmesine ve bu onayın geri alınma-

sına ilişkin 43 üncü maddede öngörülen yöntem hakkında bilgiye,
d) Ödeme emrinin 47 nci maddede öngörülen alınma zamanına ve varsa ödeme hizmeti

sağlayıcısı tarafından belirlenen gün içinde ödeme emrinin en son kabul edileceği zamana,
e) Ödeme işleminin azami tamamlanma süresine,
f) 44 üncü madde uyarınca ilgili ödeme aracı için harcama limiti öngörülmüş olup ol-

madığına ilişkin açıklamaya,
g) Ödeme hizmeti kullanıcısı tarafından ödeme hizmeti sağlayıcısına ödenmesi gereken

ücretlerin dökümüne,
ğ) Ödeme hizmetiyle ilgili olarak uygulanacak döviz kuru veya referans döviz kuru ya

da referans döviz kurunu hesaplama yöntemine ilişkin bilgiye,
h) Kararlaştırılması halinde, uygulanacak referans döviz kurundaki değişikliklerin der-

hal geçerli olacağına,
ı) Ödeme hizmeti kullanıcısının cihazının taşıması gereken teknik özellikler de dahil

olmak üzere taraflar arasında bu Yönetmelik kapsamında bilgi ve bildirimlerin iletilmesinde
kullanılması kararlaştırılan iletişim araçlarına,

i) Bu Yönetmelik kapsamında ödeme hizmeti kullanıcısına yapılacak bilgi ve bildirim-
lerin iletilme yöntemi ve sıklığına ilişkin açıklamaya,
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j) Ödeme hizmeti kullanıcısının sözleşmedeki bilgi ve koşullara erişim hakkına ilişkin
açıklamaya,

k) Bir ödeme aracına bağlı ödeme işlemlerinde ödeme hizmeti kullanıcısının ödeme
aracını güvenli olarak muhafaza etmesi için alması gereken önlemlere ve ödeme aracının kay-
bolması, çalınması veya haksız kullanımı durumunda ödeme hizmeti sağlayıcısının bilgilen-
dirilmesinde izlenecek yola ilişkin açıklamalara,

l) Kararlaştırılması halinde ödeme hizmeti sağlayıcısının 44 üncü maddeye uygun ola-
rak ödeme aracını kullanıma kapatma hakkını kullanma koşullarına,

m) 45 inci madde uyarınca tutar bilgisi dahil gönderenin yetkilendirilmemiş ödeme iş-
lemlerine ilişkin sorumluluğu hakkında açıklamaya,

n) Ödeme hizmeti kullanıcısının hatalı veya yetkisiz bir ödeme işlemini 45 inci madde
uyarınca ödeme hizmeti sağlayıcısına bildirmesi gereken süre ve bildirimin şekli ile ödeme
hizmeti sağlayıcısının 45 inci madde uyarınca yetkisiz ödeme işlemlerine ilişkin sorumlulu-
ğuna,

o) Ödeme hizmeti sağlayıcısının ödeme işlemlerinin 55 inci maddeye uygun olarak ger-
çekleştirilmesi ile ilgili yükümlülüğüne ve ödeme işlemlerinin hiç veya gereği gibi gerçekleş-
tirilmemesi durumunda sorumluluğuna ilişkin bilgiye,

ö) 46 ncı maddeye uygun olarak yapılacak geri ödemenin koşullarına,
p) Kararlaştırılması halinde ödeme hizmeti kullanıcısının 36 ncı madde uyarınca, söz-

leşme şartlarına ilişkin herhangi bir değişikliği kabul etmediğini bu değişikliğin belirlenen yü-
rürlük tarihinden önce bildirmemesi halinde değişikliği kabul etmiş sayılacağına,

r) Sözleşmenin süresine,
s) Sözleşmenin sona erme ve fesih şartlarına,
ş) Taraflar arasındaki uyuşmazlığın çözümünde yetkili mercilere,
ilişkin hususlara yer verilir.
Sözleşme değişiklikleri
MADDE 36 – (1) Ödeme hizmeti sağlayıcısı, çerçeve sözleşmedeki her türlü değişik-

liği, değişikliğin yürürlüğe girme tarihinden en az otuz gün önce ödeme hizmeti kullanıcısına
bildirir.

(2) Birinci fıkra uyarınca yapılacak bildirimde, değişikliğin kapsamı ve yürürlük tarihi,
ödeme hizmeti kullanıcısının bu tarihe kadar çerçeve sözleşmeyi herhangi bir ücret ödemeksizin
feshetme hakkının bulunduğu, birinci fıkrada öngörülen süre içinde itiraz edilmemesi halinde
değişikliğin kabul edilmiş sayılacağı hususlarına yer verilir.

(3) Referans döviz kurunun uygulandığı durumlarda, taraflar referans döviz kurunda
meydana gelecek değişikliklerin bildirim yapılmaksızın derhal uygulanacağını kararlaştırabi-
lirler. Taraflarca kararlaştırılmamış olsa dahi, ödeme hizmeti kullanıcısının lehine olan referans
döviz kuru değişiklikleri bildirim yapılmaksızın derhal uygulanır.

(4) Ödeme işleminde kullanılan döviz kurundaki değişiklikler, her ödeme hizmeti kul-
lanıcısı için aynı şekilde hesaplanır ve uygulanır.

Sözleşmenin feshi
MADDE 37 – (1) Taraflar arasında feshe ilişkin ihbar süresi kararlaştırılmamışsa, öde-

me hizmeti kullanıcısı sözleşmeyi istediği zaman feshedebilir. Kararlaştırılacak ihbar süresi
bir ayı geçemez.

(2) Sözleşmede kararlaştırılmış olması şartıyla sözleşmenin feshi halinde ödeme hizmeti
kullanıcısından makul ve maliyetle orantılı bir fesih ücreti istenebilir. Bir yıldan uzun süreli
veya belirsiz süreli sözleşmelerde bir yıldan sonra gerçekleştirilecek fesih için ücret talep edi-
lemez.
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(3) Sözleşmede kararlaştırılmış olması halinde, ödeme hizmeti sağlayıcısı belirsiz süreli
bir sözleşmeyi en az iki ay öncesinden bildirmek suretiyle feshedebilir.

(4) Ödeme hizmeti ücretinin peşin olarak ödenmesi halinde, fazla ödenen tutar ödeme
hizmeti kullanıcısına iade edilir.

Çerçeve sözleşme kapsamındaki işlemlerde bilgi verme yükümlülüğü
MADDE 38 – (1) Gönderenin talebi halinde, gönderenin ödeme hizmeti sağlayıcısı,

her bir ödeme işleminin gerçekleştirilmesinden önce ödeme işleminin azami tamamlanma sü-
resine, ödenmesi gereken toplam ücret ve ücretlerin dökümüne ilişkin bilgileri gönderene sağ-
lamakla yükümlüdür.

(2) Ödeme işleminin gerçekleştirilmesi sonrasında, gönderenin ödeme hizmeti sağla-
yıcısı;

a) Ödeme işlemine özgü referans bilgisini ve alıcıya ilişkin bilgiyi,
b) Gönderenin ödeme hesabının borçlandırıldığı para birimi veya ödeme emrinde be-

lirtilen para birimi cinsinden ödeme işlemi tutarını,
c) Ödeme işlemi için gönderen tarafından ödenecek toplam ücret ve ücretlerin dökü-

münü,
ç) Varsa ödeme işleminde uygulanan döviz kuru bilgisini ve bu döviz kuru kullanılarak

hesaplanan ödeme işleminin tutarını,
d) Ödeme emrinin alındığı veya gönderenin hesabının borçlandırıldığı tarihe ilişkin bil-

giyi,
gönderene gecikmeksizin sağlar.
(3) Ödeme işleminin gerçekleştirilmesi sonrasında, alıcının ödeme hizmeti sağlayıcısı;
a) Ödeme işleminin gerçekleştirilebilmesi için alıcı tarafından sunulması gereken bilgiyi

veya bu bilgilere ulaşılmasını sağlayan kimlik tanımlayıcısını,
b) Ödeme işleminin alıcının ödeme hesabının alacaklandırıldığı para birimi cinsinden

tutarını,
c) Ödenmesi gereken toplam ücret ve ücretlerin dökümünü,
ç) Ödeme işlemine uygulanan döviz kuru veya referans döviz kurunu,
d) Ödeme tutarının alıcının kullanımına sunulduğu tarihe ilişkin bilgiyi,
alıcıya gecikmeksizin sağlar.
(4) İkinci ve üçüncü fıkra kapsamındaki bilgilendirmelerin bilgilerin değiştirilmeden

saklanmasına ve kullanılmasına imkan verecek şekilde bir ayı aşmamak üzere belirlenecek dü-
zenli aralıklarla yapılması kararlaştırılabilir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Ortak Hükümler

Bilgilendirme
MADDE 39 – (1) Ödeme hizmeti sağlayıcısı, dördüncü kısımda yer alan bilgilendirme

yükümlülüklerini açık, sade ve okunabilir bir şekilde, ödeme hizmeti kullanıcısının talebine
göre kağıt üzerinde veya kalıcı veri saklayıcısı ile yerine getirmek zorundadır.

(2) Uzaktan iletişim araçlarıyla kurulan sözleşmelerde birinci fıkrada belirtilen bilgiler,
ödeme işleminin gerçekleştirilmesinden hemen sonra, kullanılan uzaktan iletişim aracına uygun
şekilde verilir.

(3) Dördüncü kısımdaki bilgilendirme yükümlülüklerinin yerine getirildiğine ilişkin is-
pat yükümlülüğü ödeme hizmeti sağlayıcısına aittir.

Bilgi için ücret talep edilmesi
MADDE 40 – (1) Ödeme hizmeti sağlayıcısı, bu Yönetmelik çerçevesinde sağlaması

gereken bilgiler için ödeme hizmeti kullanıcısından herhangi bir ücret talep edemez.
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(2) Sözleşmede kararlaştırılmış olması şartıyla, ödeme hizmeti kullanıcısının ek bilgi,
daha sık bilgilendirme veya bilgilerin çerçeve sözleşmede öngörülenden farklı yöntemlerle ile-
tilmesini talep etmesi halinde, ödeme hizmeti sağlayıcısı ödeme hizmeti kullanıcısından bu iş-
lemin maliyetiyle orantılı ücret talep edebilir.

Ücretler
MADDE 41 – (1) Ödeme hizmeti sağlayıcısı, sözleşmede kararlaştırılmış olması şar-

tıyla ödeme hizmeti kullanıcısından 48 inci maddenin ikinci fıkrası, 49 uncu maddenin beşinci
fıkrası ve 54 üncü maddenin ikinci fıkrasında belirtilen hallerde maliyetiyle orantılı bir ücret
talep edebilir.

(2) Gönderen ve alıcı ödeme işlemi için kendi ödeme hizmeti sağlayıcısı tarafından be-
lirlenen ücreti öder. Ödeme işleminin bir para biriminin diğer bir para birimine çevrilmesini
gerektirmesi durumunda sözleşmede kararlaştırılması halinde karşı tarafın ödeme hizmeti sağ-
layıcısına da ödeme yapılabilir.

İlave ücret ve indirimler hakkında bilgilendirme
MADDE 42 – (1) Alıcı, bir ödeme aracının kullanımı için ilave ücret talebini veya in-

dirim teklifini ödeme işleminden önce gönderene bildirir.
(2) Bir ödeme aracının kullanımı için ödeme hizmeti sağlayıcısı veya bir üçüncü kişi

tarafından ücret talep edilmesi halinde, bu durum ödeme işleminden önce ödeme hizmeti kul-
lanıcısına bildirilir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Tarafların Hak ve Yükümlülükleri

Ödeme işleminin onaylanması ve onayın geri alınması
MADDE 43 – (1) Ödeme işlemi, gönderen tarafından ödeme işleminin gerçekleştiril-

mesine onay verilmesi ile yetkilendirilmiş sayılır.
(2) Ödeme işlemine ilişkin onay, kararlaştırılan yönteme uygun olarak, işlem gerçek-

leşmeden önce ya da taraflar arasında anlaşılmış olması halinde işlemin gerçekleşmesinden
sonra verilir. Kararlaştırılan yönteme uygun olarak onaylanmamış ödeme işlemi yetkilendiril-
memiş sayılır.

(3) Gönderen, 49 uncu maddede belirtilen sürelerden önce onayı geri alabilir. Birden
fazla ödeme işlemine ilişkin olarak verilen onayın geri alınması durumunda ileri tarihli öde-
meler yetkilendirilmemiş sayılır.

Ödeme aracıyla ilgili hak ve yükümlülükler
MADDE 44 – (1) Ödeme aracıyla onay verilecek ödeme işlemleri için taraflar arasında

bir harcama limiti kararlaştırılabilir.
(2) Ödeme hizmeti sağlayıcısı, ödeme aracının hileli veya yetkisiz kullanımı şüphesini

doğuran durumlarda ödeme aracını kullanıma kapatır ve diğer kanunlarda yer alan bilgi veril-
mesini engelleyici hükümler ile güvenliği tehdit edici objektif nedenlerin bulunması hali dışında
göndereni kullanıma kapatma gerekçesi konusunda 39 uncu maddeye uygun olarak bilgilen-
dirir.

(3) Ödeme aracının kullanıma kapatılma sebebi ortadan kalktığında, ödeme hizmeti
sağlayıcısı ödeme aracını kullanıma açar veya gönderene yeni bir ödeme aracı temin eder.

(4) Ödeme hizmeti kullanıcısı, ödeme aracı ile ilgili kişisel güvenlik bilgilerinin ko-
runmasına yönelik gerekli önlemleri almak ve ödeme aracını ihraç ve kullanım koşullarına uy-
gun olarak kullanmakla yükümlüdür. Ödeme aracının kaybolması, çalınması veya iradesi dı-
şında gerçekleşmiş herhangi bir işlemi öğrenmesi halinde, ödeme hizmeti kullanıcısı durumu
derhal ödeme hizmeti sağlayıcısına veya ödeme hizmeti sağlayıcısı tarafından belirlenmiş ku-
ruluşa bildirir.
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(5) Ödeme aracı ihraç eden ödeme hizmeti sağlayıcısı;
a) Ödeme hizmeti kullanıcısı dışındakilerin ödeme aracı ile ilgili kişisel güvenlik bil-

gilerine erişimlerinin engellenmesi için gerekli önlemleri almak,
b) Ödeme aracının yenilenmesi dışında, talep edilmemiş bir ödeme aracını kullanıcıya

göndermemek,
c) Dördüncü fıkraya göre bildirim yapılabilmesini ve ödeme aracının kullanıma açılması

talebinde bulunulabilmesini sağlamak için gerekli önlemleri almak ve bildirim tarihinden iti-
baren on sekiz ay içinde talep edilmesi halinde bildirim yapıldığına ilişkin kanıtları ödeme hiz-
meti kullanıcısına sağlamak,

ç) Dördüncü fıkraya göre yapılan bildirimden itibaren ödeme aracının her türlü kulla-
nımını engellemek,

ile yükümlüdür.
(6) Ödeme aracının veya ödeme aracına ilişkin kişisel güvenlik bilgilerinin ödeme hiz-

meti kullanıcısına güvenli ve sorunsuz bir şekilde ulaştırılmasından ödeme hizmeti sağlayıcısı
sorumludur.

Yetkilendirilmemiş veya hatalı gerçekleştirilmiş işlemlerde tarafların hak ve
yükümlülükleri

MADDE 45 – (1) Ödeme hizmeti kullanıcısı, yetkilendirmediği veya hatalı gerçekleş-
tirilmiş ödeme işlemini öğrendiği andan itibaren ödeme hizmeti sağlayıcısına gecikmeksizin
bildirmek suretiyle işlemin düzeltilmesini isteyebilir. Düzeltme talebi, her halükarda ödeme
işleminin gerçekleştirilmesinden itibaren on üç ay içinde yapılır. Ödeme hizmeti sağlayıcısı
tarafından ödeme işlemine ilişkin bu Yönetmelikte belirtilen tüm bilgilerin ödeme hizmeti kul-
lanıcısına sağlanmamış olması halinde, ödeme hizmeti kullanıcısı bu süreyle bağlı olmaksızın
her zaman düzeltme talep edebilir. Bu fıkra kapsamındaki bildirimlerin yazılı olarak veya uzak-
tan iletişim aracı ile yapılması ve bildirimlere ilişkin kayıtların kuruluş tarafından saklanması
esastır.

(2) Ödeme hizmeti kullanıcısının gerçekleşmiş bir ödeme işlemini yetkilendirmediğini
veya işlemin doğru bir şekilde gerçekleşmediğini iddia etmesi durumunda, bu işlemin ödeme
hizmeti kullanıcısı tarafından onaylandığını, doğru bir şekilde kaydedildiğini ve hesaplara iş-
lendiğini ispat yükümlülüğü ödeme hizmeti sağlayıcısına aittir.

(3) Ödeme işleminin ödeme hizmeti kullanıcısı tarafından yetkilendirilmeksizin ya da
hatalı olarak gerçekleştiğinin ispatı durumunda, gönderenin ödeme hizmeti sağlayıcısı bu öde-
me işlemine ilişkin tutarı derhal gönderene iade etmek veya borçlandırılan ödeme hesabını eski
durumuna getirmekle yükümlüdür.

(4) Kayıp veya çalıntı bir ödeme aracının kullanılması ya da kişisel güvenlik bilgilerinin
gereği gibi muhafaza edilmemesi nedeniyle ödeme aracının başkaları tarafından kullanılması
durumunda, gönderen, yetkilendirmediği ödeme işlemlerinden doğan zararın yüz elli Türk Li-
rasına kadar olan bölümünden sorumludur. Gönderen, 44 üncü maddenin dördüncü fıkrası uya-
rınca yaptığı bildirimden sonra gerçekleşen yetkilendirmediği ödeme işlemlerinden sorumlu
tutulamaz.

(5) Gönderen, ödeme aracını hileli kullanması veya 44 üncü maddede yer alan yüküm-
lülüklerini kasten veya ağır ihmalle yerine getirmemesi durumunda, yetkilendirilmemiş ödeme
işleminden doğan zararın tamamından sorumludur.

(6) Gönderenin ödeme hizmeti sağlayıcısının 44 üncü maddenin dördüncü fıkrası kap-
samındaki bildirimin yapılabilmesi için gerekli tedbirleri almamış olması, ödeme hesabını don-
duramaması ya da ödeme aracını kullanıma kapatamaması hallerinde ödeme aracının kullanıl-
masından doğan zarardan gönderen sorumlu tutulamaz.
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Alıcı tarafından veya alıcı aracılığıyla başlatılan ödeme işlemlerinde geri ödeme
MADDE 46 – (1) Alıcı tarafından yetkilendirilmiş veya alıcı aracılığıyla başlatılan

ödeme işleminde yetkilendirme sırasında ödeme işlemine ilişkin tutarın tam olarak belirtilme-
mesi ve gerçekleşen ödeme işlemi tutarının, harcama geçmişi, sözleşme şartları ve ilgili diğer
hususlar dikkate alınarak öngörülen tutarı aşması halinde, gönderen gerçekleşen ödeme işlemi
tutarı kadar geri ödeme yapılmasını talep edebilir. Alınan malın tüketilmesinden veya hizmetin
alınmasından sonra geri ödeme talep edilemez. Ödeme hizmeti sağlayıcısı gönderenden talebine
ilişkin gerçeğe dayalı kanıtlar sunmasını isteyebilir. Geri ödeme talebi, ödeme işleminin ger-
çekleştirildiği tarihten itibaren iki ay içinde yapılmalıdır.

(2) Doğrudan borçlandırma yoluyla yapılan ödeme işleminde, birinci fıkrada yer alan
geri ödemeye ilişkin koşulların oluşmadığı durumlarda dahi gönderenin geri ödeme isteyebi-
leceği sözleşmede kararlaştırılabilir.

(3) Ödeme işleminin sözleşmede yer alan referans döviz kuruna uygun olarak gerçek-
leştirilmesi kaydıyla, gönderen birinci fıkradaki koşulların oluştuğu iddiasını döviz kurundan
kaynaklanan nedenlere dayandıramaz.

(4) Ödeme işlemine ilişkin onayın doğrudan ödeme hizmeti sağlayıcısına verilmesi
veya ödemenin gerçekleştirilmesi gereken tarihten en az bir ay önce gönderene bildirimde bu-
lunulması hallerinde ödeme işlemi için gönderenin herhangi bir geri ödeme talep etme hakkı
bulunmadığı sözleşmede kararlaştırılabilir.

(5) Ödeme hizmeti sağlayıcısı, gönderenin geri ödeme talebini aldığı tarihten itibaren
on iş günü içinde kabul ederek geri ödemeyi eksiksiz yapar ya da gerekçeleri ile birlikte red-
dederek başvurabileceği hukuki yolları bildirir. Bu hüküm üçüncü fıkrada belirtilen durumlarda
uygulanmaz.

BEŞİNCİ KISIM
Ödeme

BİRİNCİ BÖLÜM
Ödeme Emri ve Ödeme Tutarı

Ödeme emrinin alınması
MADDE 47 – (1) Ödeme emrinin gönderenin ödeme hizmeti sağlayıcısına ulaştığı an,

ödeme emrinin alındığı an olarak kabul edilir. Ödeme emrinin gönderenin ödeme hizmeti sağ-
layıcısına iş günü dışında ulaşması durumunda, ödeme emri izleyen ilk iş günü alınmış sayılır.

(2) Ödeme hizmeti sağlayıcısı, ödeme emrinin bir iş günü içinde en son ne zaman alı-
nacağına ilişkin bir saat belirleyebilir. Belirlenen saatten sonra alınan ödeme emri ertesi iş günü
alınmış sayılır.

(3) Ödemenin belirli bir günde, belirli bir dönemin sonunda veya gönderenin ödemeye
ilişkin fonları ödeme hizmeti sağlayıcısının tasarrufuna bıraktığı günde gerçekleştirilmesinin
kararlaştırılması halinde, ödeme için kararlaştırılan gün ödeme emrinin alınma zamanı olarak
kabul edilir. Kararlaştırılan günün gönderenin ödeme hizmeti sağlayıcısı için iş günü olmaması
halinde, ödeme emri izleyen ilk iş günü alınmış sayılır.

Ödeme emrinin reddi
MADDE 48 – (1) Sözleşmede öngörülen şartların gönderen tarafından yerine getiril-

mesi kaydıyla, ödeme işleminin gönderen veya alıcı tarafından başlatılıp başlatılmadığına ba-
kılmaksızın, ödeme işleminin gerçekleştirilmesi 5549 sayılı Kanun ve diğer ilgili mevzuata
aykırılık oluşturmadığı veya haklı bir neden olmadığı sürece, gönderenin ödeme hizmeti sağ-
layıcısı ödeme emrini yerine getirmeyi reddedemez.
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(2) Ödeme hizmeti sağlayıcısı, bir ödeme emrini yerine getirmeyi reddettiği takdirde,
red gerekçesini ve varsa redde sebep olan hataların ne şekilde düzeltilebileceğini önceden ka-
rarlaştırılan yönteme göre en kısa zamanda ve her halükarda en geç ödeme emrinin alınmasını
izleyen işgünü sonuna kadar ödeme hizmeti kullanıcısına bildirir. Sözleşmede, reddin haklı bir
sebebe dayanması halinde ödeme hizmeti sağlayıcısının ödeme hizmeti kullanıcısına yapacağı
bildirim için ücret talep edebileceği kararlaştırılabilir.

(3) 52 nci ve 55 inci maddelerin uygulanmasında, ödeme hizmeti sağlayıcısı tarafından
bu madde kapsamında reddedilen ödeme emri hiç alınmamış sayılır.

Ödeme emrinin geri dönülemezliği
MADDE 49 – (1) Ödeme emri, gönderenin ödeme hizmeti sağlayıcısı tarafından alın-

dıktan sonra aksi taraflar arasında kararlaştırılmadıkça gönderen tarafından geri alınamaz.
(2) Ödeme işleminin alıcı tarafından veya alıcı aracılığıyla başlatıldığı durumlarda,

gönderen, ödeme emrini ödeme hizmeti sağlayıcısına ilettikten veya ödeme işleminin gerçek-
leştirilmesi için onay verdikten sonra ödeme emrini geri alamaz.

(3) Doğrudan borçlandırma yöntemiyle yapılan ödeme işleminde, gönderen ödeme em-
rini en geç fonların hesaba borç kaydedilmesi için kararlaştırılan günden önceki iş günü sonuna
kadar geri alabilir.

(4) 47 nci maddenin üçüncü fıkrası kapsamındaki ödemelerde, ödeme hizmeti kullanı-
cısı ödeme emrini en geç ödeme işleminin gerçekleştirilmesi için kararlaştırılan günden önceki
iş gününün sonuna kadar geri alabilir.

(5) Bu maddede belirtilen süreler geçtikten sonra, ödeme emrinin geri alınması tarafların
anlaşmasına bağlıdır. İkinci ve üçüncü fıkralarda belirtilen hallerde, gönderenin süre geçtikten
sonra işlemi geri alabilmesi için alıcının onayı gerekir. Sözleşmede kararlaştırılması halinde,
ödeme hizmeti sağlayıcısı tarafından ödeme emrinin geri alınması için ücret talep edilebilir.

Gönderilen ve alınan tutarlar
MADDE 50 – (1) Gönderenin ödeme hizmeti sağlayıcısı ödeme işlemi kapsamında ak-

tardığı tutar üzerinden herhangi bir kesinti yapamaz.
(2) Alıcı ile alıcının ödeme hizmeti sağlayıcısı, tahsil edilecek ücretlerin ödeme işlemi

tutarından düşülmesini kararlaştırabilir. Bu durumda, alıcıya yapılacak bildirimde ödeme işle-
minin tam tutarı ve ücretler ayrı ayrı belirtilir.

(3) İkinci fıkra hükmü saklı kalmak kaydıyla, gönderen tarafından başlatılan ödeme iş-
lemlerinde gönderenin ödeme hizmeti sağlayıcısı, alıcı tarafından veya alıcı aracılığıyla baş-
latılan ödeme işlemlerinde ise alıcının ödeme hizmeti sağlayıcısı ödeme işleminin tam tutarının
alıcının eline geçmesinden sorumludur.

Ödemelerde kullanılacak para birimi
MADDE 51 – (1) Ödemeler, 7/8/1989 tarihli ve 89/14391 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı

ile yürürlüğe konulan Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Kararda belirlenen
düzenlemelere uygun olmak kaydıyla tarafların anlaştığı para birimi kullanılarak gerçekleşti-
rilir.

Ödeme hesabına yapılan ödemeler
MADDE 52 – (1) Gönderenin ödeme hizmeti sağlayıcısı, ödeme emrinin alındığı tarihte

derhal ve her halükarda en geç izleyen iş günü sonuna kadar ödeme işleminin tutarını alıcının
ödeme hizmeti sağlayıcısının hesabına aktarır. Yazılı sözleşme ile başlatılan işlemlerde bu süre
bir iş günü uzatılabilir. Ödemenin gerçekleştirilmesi için daha uzun bir süre kararlaştırılması
halinde bu süre ödeme emrinin alındığı tarihten itibaren dört iş gününü geçemez.

(2) Gönderenin ödeme hizmeti sağlayıcısının veya alıcının ödeme hizmeti sağlayıcısının
yurt dışında bulunması halinde, taraflar arasında birinci fıkrada belirtilen sürelerden farklı bir
süre kararlaştırılabilir.
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(3) Ödemenin gerçekleştirilmesi için ödeme emrinin verildiği tarihten sonraki bir tarihin
kararlaştırılması halinde ödeme tutarı bu tarihten önce gönderenin ödeme hesabından düşüle-
mez.

(4) Alıcının ödeme hizmeti sağlayıcısı, ödeme işlemi tutarının hesabına geçtiği iş gü-
nünün sonuna kadar bu tutarı alıcının ödeme hesabına aktararak kullanımına hazır hale getirir.

(5) Alıcı tarafından veya alıcı aracılığıyla başlatılan ödeme işleminde, alıcının ödeme
hizmeti sağlayıcısı ödeme emrini alıcı ile üzerinde anlaşılan süre içinde gönderenin ödeme hiz-
meti sağlayıcısına iletir.

(6) Ödeme hizmeti kullanıcısının tüketici olduğu hallerde, ödeme hesabına hesabın para
birimi cinsinden nakit olarak yatırılan paralar, ödeme hizmeti sağlayıcısı tarafından alındığı
tarihte kullanıma hazır hale getirilir. Ödeme hizmeti kullanıcısının tüketici olmadığı hallerde,
yatırılan paralar en geç alınmasını izleyen iş gününde kullanıma hazır hale getirilir.

Alıcının ödeme hizmeti sağlayıcısı nezdinde bir ödeme hesabının bulunmaması
MADDE 53 – (1) Alıcının ödeme hizmeti sağlayıcısı nezdinde hesabının bulunmadığı

durumlarda, alıcı adına fonu alan ödeme hizmeti sağlayıcısı bu fonu derhal ve her halükarda
en geç izleyen iş günü sonuna kadar alıcının kullanımına hazır hale getirir.

İKİNCİ BÖLÜM
Ödeme Hizmeti Sağlayıcısının Sorumluluğu

Hatalı kimlik tanımlayıcıları
MADDE 54 – (1) Gönderen tarafından belirtilen kimlik tanımlayıcıya uygun şekilde

yapılan ödeme işlemleri doğru gerçekleştirilmiş sayılır. Ödeme hizmeti kullanıcısı tarafından
kimlik tanımlayıcıya ilave bilgiler verilmiş olsa dahi, ödeme hizmeti sağlayıcısı ödeme işle-
minin sadece kimlik tanımlayıcı ile gerçekleştirilmesinden sorumludur.

(2) Ödeme hizmeti kullanıcısı tarafından belirtilen kimlik tanımlayıcının hatalı olması
halinde, ödeme hizmeti sağlayıcısı ödeme işleminin gerçekleştirilmemesinden veya hatalı ger-
çekleştirilmesinden sorumlu tutulamaz. Gönderenin ödeme hizmeti sağlayıcısı, hatalı ödeme
işlemine konu olan fonları geri almak için gereken işlemleri yapar. Sözleşmede kararlaştırılmış
olması halinde, ödeme hizmeti sağlayıcısı fonun geri alınması için, ödeme hizmeti kullanıcı-
sından ücret talep edebilir.

İşlemin gerçekleştirilmemesi veya hatalı gerçekleştirilmesi
MADDE 55 – (1) Ödeme emrinin gönderen tarafından verildiği ödeme işlemlerinde,

gönderenin ödeme hizmeti sağlayıcısı, ödeme işleminin doğru gerçekleştirilmesinden gönde-
rene karşı sorumludur. Gönderenin ödeme hizmeti sağlayıcısı alıcının ödeme hizmeti sağlayı-
cısının ödeme tutarını 52 nci maddenin birinci fıkrasına uygun olarak aldığını ispatlaması ha-
linde, ödeme işleminin doğru gerçekleştirilmesinden alıcının ödeme hizmeti sağlayıcısı sorumlu
olur.

(2) Gönderenin ödeme hizmeti sağlayıcısı birinci fıkraya göre sorumlu olduğu hallerde,
ödeme işleminin gerçekleşmemiş veya hatalı gerçekleşmiş kısmını gecikmeden gönderene iade
eder ve tutarın ödeme hesabından düşülmüş olması halinde ödeme hesabını eski durumuna ge-
tirir.

(3) Alıcının ödeme hizmeti sağlayıcısının birinci fıkraya göre sorumlu olduğu hallerde,
alıcının ödeme hizmeti sağlayıcısı, ödeme işlemi tutarını derhal alıcının hesabına aktararak
kullanımına hazır hale getirir.

(4) Ödeme emrinin gönderen tarafından verildiği gerçekleştirilmeyen veya hatalı ger-
çekleştirilen ödeme işlemlerinde gönderenin ödeme hizmeti sağlayıcısı, bu madde kapsamında
sorumlu olup olmadığına bakılmaksızın, talep edilmesi halinde işlemin gerçekleştirilmemesinin
veya hatalı gerçekleştirilmesinin nedenlerini tespit eder ve sonucunu gönderene bildirir.
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(5) Ödeme emrinin alıcı tarafından veya alıcı aracılığıyla verildiği ödeme işlemlerinde
alıcının ödeme hizmeti sağlayıcısı ödeme emrinin 52 nci maddenin beşinci fıkrasına uygun şe-
kilde gönderenin ödeme hizmeti sağlayıcısına doğru olarak gönderilmesinden alıcıya karşı so-
rumludur.

(6) Ödeme emrinin alıcı tarafından veya alıcı aracılığıyla verildiği ödeme işlemlerinde,
alıcının ödeme hizmeti sağlayıcısı, ödeme işleminin 52 nci maddenin dördüncü fıkrasına uygun
olarak gerçekleştirilmesinden alıcıya karşı sorumludur. Alıcının ödeme hizmeti sağlayıcısı,
kendi hesaplarına aktarılmasını müteakip ödeme işlemi tutarını derhal alıcının hesabına aktarır
ve kullanımına hazır hale getirir.

(7) Ödeme emrinin alıcı tarafından veya alıcı aracılığıyla verildiği ödeme işlemlerinde,
alıcının ödeme hizmeti sağlayıcısının ödeme emrini gönderenin ödeme hizmeti sağlayıcısına
doğru olarak gönderdiğini ispatlaması halinde, ödeme işleminin doğru gerçekleştirilmesinden
gönderenin ödeme hizmeti sağlayıcısı sorumlu olur. Gönderenin ödeme hizmeti sağlayıcısı
ödeme işleminin gerçekleşmemiş veya hatalı gerçekleşmiş kısmını gecikmeden gönderene iade
eder ve ödeme hesabını eski durumuna getirir.

(8) Ödeme emrinin alıcı tarafından veya alıcı aracılığıyla verildiği gerçekleştirilmeyen
veya hatalı gerçekleştirilen ödeme işleminde, alıcının ödeme hizmeti sağlayıcısı, bu madde
kapsamında sorumlu olup olmadığına bakılmaksızın, talep edilmesi halinde gerçekleştirilmeyen
veya hatalı gerçekleştirilen ödeme işleminin nedenlerini tespit eder ve sonucunu alıcıya bildirir.

(9) Ödeme hizmeti sağlayıcısı, ödeme işleminin gerçekleştirilmemesi veya hatalı ger-
çekleştirilmesi sonucunda ödeme hizmeti kullanıcısının ödediği faiz ve ücretlerin tazmininden
kendi ödeme hizmeti kullanıcısına karşı sorumludur.

Mücbir sebep
MADDE 56 – (1) Ödeme hizmeti sağlayıcısı, olağanüstü hallerde, mücbir sebep duru-

munda veya diğer kanunların öngördüğü yükümlülükler gerektirdiğinde dördüncü kısmın dör-
düncü bölümü ile beşinci kısmın birinci ve ikinci bölümü kapsamında sorumlu tutulamaz.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Muafiyetler

Tüketici olmayan ödeme hizmeti kullanıcıları
MADDE 57 – (1) Ödeme hizmeti kullanıcısının tüketici olmadığı ödeme işlemlerinde,

taraflar arasındaki sözleşmede, 36 ncı maddenin dördüncü fıkrası, 41 inci maddenin birinci
fıkrası, 43 üncü maddenin ikinci fıkrası, 45 inci maddenin ikinci, dördüncü ve altıncı fıkraları,
46, 49 ve 55 inci maddelerin uygulanmaması ya da farklı şekilde uygulanması kararlaştırılabilir.
Taraflar arasında, yetkilendirilmemiş veya hatalı bir şekilde gerçekleştirilmiş ödeme işlemine
ilişkin bildirim konusunda 45 inci maddenin birinci fıkrasında ve ödeme hesabına yapılan öde-
melerle ilgili olarak 52 nci maddenin birinci fıkrasında yer alan süreden farklı bir süre belirle-
nebilir.

Düşük değerli ödeme aracı ve elektronik para için ayrıcalık
MADDE 58 – (1) Çerçeve sözleşmeye göre üç yüz Türk Lirasını aşmayan ödeme iş-

lemlerinde ya da beş yüz Türk Lirası veya altında harcama limiti olan veya herhangi bir za-
manda içerdiği fon tutarı beş yüz Türk Lirasını geçmeyen ödeme araçlarında bilgilendirme yü-
kümlülüklerine ilişkin olarak;

a) Ödeme hizmeti sağlayıcısının gönderene sadece ödeme aracının kullanılma yöntemi,
sorumluluk, ödenecek ücretler ve diğer önemli bilgileri de içeren ödeme hizmetinin temel özel-
likleri ile gerektiğinde 35 inci maddede sayılan diğer şartlara nereden ulaşılabileceğine ilişkin
bilgiyi sağlayacağı,
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b) Ödeme hizmeti sağlayıcısının çerçeve sözleşmede değişiklik öneremeyeceği,
c) Ödeme hizmeti sağlayıcısının ödeme hizmetinin gerçekleşmesinden sonra ödeme

hizmeti kullanıcısının ödeme işlemini tespiti için işleme özgü referans bilgisini, ödeme işle-
minin tutarını ya da aynı tür birden fazla işlemin yapıldığı hallerde işlemlerin toplam tutarını
ve bu işlemler için ödenecek ücretlere ilişkin bilgileri sağlamakla yükümlü olduğu; kullanıcısı
belli olmayan ödeme araçlarında ya da ödeme hizmeti sağlayıcısının bu bilgileri vermesinin
teknik olarak mümkün olmadığı hallerde bu bilgilendirmenin yapılmayacağı; ancak her halü-
karda ödeme aracındaki fonun tutarına ilişkin bilgileri sağlamakla yükümlü olacağı,

kararlaştırılabilir.
(2) Çerçeve sözleşmeye göre, üç yüz Türk Lirasını aşmayan ödeme işlemlerini ilgilen-

diren ya da beş yüz Türk Lirası veya altında harcama limiti olan veya herhangi bir zamanda
içerdiği fon tutarı beş yüz Türk Lirasını geçmeyen ödeme araçlarına ilişkin olarak;

a) Ödeme aracının kullanıma kapatılamıyor veya sonraki kullanımların engellenemiyor
olması halinde, 44 üncü maddenin dördüncü fıkrası, 44 üncü maddenin beşinci fıkrasının (c)
ve (ç) bentleri, 45 inci maddenin beşinci ve altıncı fıkralarının uygulanmayacağı,

b) Kullanıcısı belli olmayan ödeme araçlarında veya ödeme aracının özellikleri nede-
niyle ortaya çıkan diğer sebeplerle, ödeme hizmeti sağlayıcısının ödeme işleminin yetkilendi-
rilmiş olduğunu ispat edememesi halinde, 45 inci maddenin ikinci, üçüncü, dördüncü, beşinci
ve altıncı fıkralarının uygulanmayacağı,

c) Ödeme emrinin yerine getirilmemesi durumunun halin şartlarından açıkça anlaşıla-
bilir olduğu hallerde, ödeme hizmeti sağlayıcısının ödeme emrinin reddini ödeme hizmeti kul-
lanıcısına bildirmesine gerek olmadığı,

ç) Gönderenin ödeme emrini ilettikten veya ödeme işleminin gerçekleştirilmesi için
onay verdikten sonra ödeme emrini geri alamayacağı,

d) 52 ve 53 üncü maddelerde yer alan sürelerden farklı gerçekleştirilme sürelerinin ge-
çerli olacağı,

kararlaştırılabilir.
(3) Üç yüz Türk Lirasını aşmayan ödeme işlemlerini ilgilendiren ya da beş yüz Türk

Lirası veya altında harcama limiti olan veya herhangi bir zamanda içerdiği fon tutarı beş yüz
Türk Lirasını geçmeyen ödeme araçlarına ilişkin olarak 29 uncu maddenin birinci fıkrası ve
33 üncü maddenin birinci fıkrası kapsamında sözleşme düzenlenmesi zorunlu değildir. Çerçeve
sözleşmeye ilişkin olanlar dışında birinci ve ikinci fıkra hükümleri bu ödeme araçları için de
uygulanır.

Şikâyet ve itirazlar
MADDE 59 – (1) Ödeme hizmeti sağlayıcıları, ödeme hizmeti kullanıcılarının ödeme

hizmetiyle ilgili olarak yapacakları şikâyet ve itiraz başvurularını, başvuru tarihinden itibaren
yirmi gün içinde ödeme hizmeti kullanıcılarının başvuru yöntemi kullanılarak kanıtlanabilir
ve gerekçeli bir şekilde cevaplandırmak zorundadır. Ödeme hizmeti sağlayıcıları, ödeme hiz-
meti kullanıcılarının şikâyet ve itirazlarının ilgili birimlerine kolaylıkla ulaşmasını sağlayacak
tedbirleri almakla yükümlüdür.

ALTINCI KISIM
Son Hükümler

BİRİNCİ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Yetkili mercilerle işbirliği
MADDE 60 – (1) Yabancı ülke kanunlarına göre denetime yetkili ve Kurum muadili

mercilerin, kendi ülkelerinde faaliyet gösteren ödeme kuruluşu ve elektronik para kuruluşlarının
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Türkiye'deki ortaklıklarında denetim yapma ve bilgi talepleri ile kuruluşların yurt dışındaki
şube veya ortaklıklarının konsolidasyon kapsamında yer alan bilgilerine ilişkin taleplerinin
karşılıklılık ilkesi de dikkate alınarak yerine getirilmesi Kurulun iznine tâbidir.

(2) Yurt içi ve yurt dışı yetkili mercilerle denetime, bilgi paylaşımına ve diğer hususlara
dair yapılacak işbirliğine ilişkin ilave usul ve esaslar ilgili tarafların görüşü alınmak suretiyle
Kurulca belirlenebilir.

Yurtdışından temin edilecek belgeler
MADDE 61 – (1) Bu Yönetmelikte yer alan faaliyet izinleri ile ilgili olarak yabancı

uyruklu kişilerden, gerekli görülen ve ilgili ülke mevzuatına göre temin edilmesi mümkün olan
belgeler istenir.

(2) Yabancı uyruklu kişilerden istenilen belgelerin bu kişilerin yerleşik olduğu ülkede
kayıtların tutulduğu bir merci ya da sistem olmaması nedeniyle temin edilememesi durumunda,
bu durumun ilgili ülkenin yetkili mercilerinden alınacak bir belge ile Kuruma tevsik edilmesi
zorunludur.

(3) Yabancı uyruklu kişilerden istenilen belgelerin bu kişilerin yerleşik olduğu ülkede
kayıtların tutulduğu bir merci ya da sistem olmaması nedeniyle temin edilemediği ve bu durum
ilgili ülkenin yetkili mercilerinden alınacak bir belge ile Kuruma tevsik edilemediği takdirde,
söz konusu tevsikin yapılamayacağına dair ilgili gerçek kişi veya tüzel kişilerce yazılı olarak
beyanda bulunulması zorunludur.

(4) Bu Yönetmelikte yer alan başvurularla ilgili olarak yurt dışından temin edilecek
belgelerin ilgili ülkenin yetkili makamlarınca ve Türkiye’nin o ülkedeki konsolosluğunca veya
Lahey Devletler Özel Hukuku Konferansı çerçevesinde hazırlanan 20/6/1984 tarihli ve 3028
sayılı Kanun ile kabul edilen Yabancı Resmi Belgelerin Tasdiki Mecburiyetinin Kaldırılması
Sözleşmesi hükümlerine göre onaylanmış olması ve başvuruya belgelerin noter onaylı tercü-
melerinin de eklenmesi şarttır.

İlave bilgi ve belge talebi
MADDE 62 – (1) Bu Yönetmelik kapsamında Kuruma yapılacak başvurularda, Kurum

gerekli göreceği ilave bilgi ve belgeleri talep edebilir. Kurum tarafından talep edilen ilave bilgi
ve belgelerin Kuruma ulaşmasına kadar geçen süre Kanunun 15 inci maddesinin dördüncü fık-
rasında yer alan altı aylık sürenin hesaplanmasında dikkate alınmaz. Farklı olarak alınan bilgi
ve belgeler çerçevesinde Kurul işlem tesis edebilir.

Parasal tutarlar
MADDE 63 – (1) Bu Yönetmelikte yer alan parasal tutarların günün şartları dikkate

alınarak güncellenmesi yetkisi Kurula aittir.
Bilgi sistemlerinin yönetimi ve denetimi
MADDE 64 – (1) Kuruluşların Kanun kapsamındaki faaliyetlerini gerçekleştirmede

kullandıkları bilgi sistemlerinin yönetimi ile yetkilendirilmiş bağımsız denetim kuruluşları ta-
rafından denetlenmelerine ilişkin usul ve esasları Kurul belirler.

Yürürlük
MADDE 65 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 66 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Bankacılık Düzenleme ve Denetleme

Kurumu Başkanı yürütür.
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GENELGE

Başbakanlıktan:
Konu : Cumhurbaşkanı Seçimi

GENELGE

2014/11

2709 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’nın 101 ve 102. maddeleri ile 6271 sayılı

Cumhurbaşkanı Seçimi Kanunu gereğince Cumhurbaşkanı halk tarafından seçilecektir. İlgili

mevzuatı uyarınca Cumhurbaşkanı seçiminin; mevcut Cumhurbaşkanının görev süresinin dol-

masından önceki altmış gün içinde tamamlanması gerekmektedir. 

Anayasanın 79. maddesi ile 6271 sayılı Cumhurbaşkanı Seçimi Kanunu gereğince

Cumhurbaşkanı seçiminin başlamasından bitimine kadar, seçimin düzen içinde yönetimi ve

dürüstlüğü ile ilgili bütün işlemleri yapma ve yaptırma görevi Yüksek Seçim Kuruluna veril-

miştir.

Yüksek Seçim Kurulunun 6 Haziran 2014 tarihli ve 2910 sayılı kararıyla Cumhurbaşkanı

seçimi takvimi belirlenmiştir. Buna göre seçimin başlangıç tarihi 29 Haziran 2014 Pazar günü

olarak tespit edilmiş; birinci oylamanın 10 Ağustos 2014 Pazar günü, ilk oylamada salt çoğunluk

sağlanamadığı takdirde ise ikinci tur oylamanın 24 Ağustos 2014 Pazar günü yapılacağı ilan

edilmiştir.

Cumhurbaşkanı seçiminin; Anayasanın 79. maddesinde öngörülen “Seçimlerin başla-

masından bitimine kadar, seçimin düzen içinde yönetimi ve dürüstlüğü” ilkesine uygun bir şekilde

gerçekleştirilebilmesi için Yüksek Seçim Kurulu ile il ve ilçe seçim kurullarının çalışmalarına,

tüm kamu kurum ve kuruluşlarınca; gerekli işgücü, araç ve diğer malzeme desteğinin sağlanması

önem taşımaktadır.

Cumhurbaşkanı seçiminin her aşamasında görev alması muhtemel kamu personelinin

yıllık izinlerinin plânlanmasında seçim tarihinin dikkate alınması zorunlu görülmektedir. Bu

hususta il ve ilçe seçim kurulları ile koordinasyon içerisinde, kamu personelini de mağdur etme-

yecek şekilde gereken tedbirler ivedilikle alınacaktır.

Bu itibarla, Cumhurbaşkanı seçiminin başarıyla gerçekleştirilerek, millet iradesinin sandığa

sağlıklı olarak yansıması amacıyla, seçim kurulu başkanlıklarının personel ve yer tahsisine ilişkin

talepleri ivedilikle karşılanacak, ihtiyaç duyulacak her türlü taşıt, bilgisayar, yazıcı, modem,

kesintisiz güç kaynağı, jeneratör gibi araç gereç ve bunları kullanabilecek nitelikli işgücü desteği

sağlanacaktır.

Bu çerçevede, başta mülki amirler olmak üzere tüm kamu kurum ve kuruluşları ile güvenlik

güçlerinin amirleri tarafından gereken tüm önlemler alınacak, herhangi bir aksaklığa meydan

verilmemesi için azami gayret ve duyarlılık gösterilecektir.

Bilgilerini ve gereğini rica ederim.

Recep Tayyip ERDOĞAN
Başbakan
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TEBLİĞ

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumundan:
ÖDEME KURULUŞLARI VE ELEKTRONİK PARA KURULUŞLARININ

BİLGİ SİSTEMLERİNİN YÖNETİMİNE VE
DENETİMİNE İLİŞKİN TEBLİĞ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar

Amaç ve kapsam
MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, ödeme kuruluşları ve elektronik para kuruluşlarının

Kanun kapsamındaki faaliyetlerinin ifasında kullandıkları bilgi sistemlerinin yönetimine ve
yetkilendirilmiş bağımsız denetim kuruluşları tarafından denetlenmesine ilişkin usul ve esasları
düzenlemektir.

Dayanak
MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ, Kanunun 14, 18 ve 21 inci maddeleri ile Yönetmeliğin 64 üncü

maddesi hükümlerine dayanılarak düzenlenmiştir.
Tanımlar ve kısaltmalar
MADDE 3 – (1) Bu Tebliğde yer alan;
a) Alıcı: Ödeme işlemine konu fonun ulaşması istenen gerçek veya tüzel kişiyi,
b) Bağımsız denetçi: Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu ta-

rafından yetkilendirilmiş bağımsız denetim kuruluşlarından Kurum tarafından yayınlanan Ban-
kalarda Bilgi Sistemleri Denetimi Yapmaya Yetkili Bağımsız Denetim Kuruluşları listesinde
yer alan bağımsız denetim kuruluşunu,

c) Birincil sistemler: Kanunda yer alan hususlarla ilgili bütün bilgilerin, elektronik or-
tamda güvenli ve istenildiği an erişime imkân sağlayacak şekilde saklanıldığı sistemler ile faa-
liyetlerin yürütülmesinde kullanılan altyapı, donanım, yazılım ve veriden oluşan sistemin ta-
mamını,

ç) BSDHY: 13/1/2010 tarihli ve 27461 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Bağımsız
Denetim Kuruluşlarınca Gerçekleştirilecek Banka Bilgi Sistemleri ve Bankacılık Süreçlerinin
Denetimi Hakkında Yönetmeliği,

d) Dış hizmet sağlayıcı: Kuruluşun, Yönetmeliğin 14 üncü maddesi çerçevesinde mün-
hasıran kendisi tarafından yapılması gerekenler dışında kalan faaliyetlerini kuruluş adına ger-
çekleştiren ya da gerçekleştirilmesinde kuruluşa yardımcı nitelikte hizmet veren tüzel kişileri,

e) Elektronik para kuruluşu: Kanun kapsamında elektronik para ihraç etme yetkisi ve-
rilen tüzel kişiyi,

f) Etkinlik: BSDHY’nin 7 nci maddesinde tanımlanan etkinliği,
g) Fon: Banknot, madeni para, kaydi para veya elektronik parayı,
ğ) Gönderen: Kendi ödeme hesabından veya ödeme hesabı bulunmaksızın ödeme emri

veren gerçek veya tüzel kişiyi,
h) Güvenli bileşen: İçinde barındırdığı gizli verilerin yetkisiz kişilerce erişilmesine,

kopyalanmasına ve kendi dışına çıkarılmasına imkan vermeyen SIM kart, akıllı kart gibi bile-
şenleri,

ı) Güvenli kanal: Kuruluşun kendi kullanıcılarına sunduğu elektronik posta kutusu ya
da kullanıcıların kimlik doğrulama gerçekleştirerek girdiği kuruluşa ait güvenli internet sayfası
gibi kullanıcılara iletilmek istenen bilgilerin kaynağının kuruluş olduğunun doğrulandığı ile-
tişim kanalını,

i) Güvenlik olayı: Bilgi sistemlerinin veya bu sistemler tarafından işlenen bilginin giz-
lilik, bütünlük veya erişilebilirliğinin ihlal edilmesini veya ihlale teşebbüste bulunulmasını,

27 Haziran 2014 – Sayı : 29043                             RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 57



j) Hassas ödeme verisi: Kullanıcılar tarafından ödeme emrinin verilmesinde veya kul-
lanıcı kimliğinin doğrulanmasında kullanılan, ele geçirilmesi veya değiştirilmesi halinde do-
landırıcılık ya da kullanıcılar adına sahte işlem yapılmasına imkan verebilecek şifre, güvenlik
sorusu, sertifika, şifreleme anahtarı ile PIN, kart numarası, son kullanma tarihi, CVV2, CVC2
kodu gibi kuruluşlar tarafından ihraç edilen ödeme araçlarına ilişkin kişisel güvenlik bilgilerini,

k) Hizmet noktası: Kullanıcıların, ödeme işlemi ya da elektronik para ile ilgili işlemleri
kendi kendine yapabildiği ATM, kiosk gibi cihazları,

l) İkincil merkez: İkincil sistemlerin kullanıma hazır olacak şekilde tesis edildiği, her-
hangi bir kesinti durumunda personelin çalışmasına imkan tanıyacak ve birincil sistemlerin
tesis edildiği yapı ile aynı riskleri taşımayacak şekilde oluşturulmuş yapıyı,

m) İkincil sistemler: Birincil sistemler aracılığı ile yürütülen faaliyetlerde bir kesinti
olması halinde, bu faaliyetlerin iş sürekliliği planında belirlenen kabul edilebilir kesinti süreleri
içerisinde sürdürülür hale getirilmesini ve Kanunda yer alan hususlarla ilgili bütün bilgilere
erişilmesini sağlayan birincil sistem yedeklerini,

n) İki taraflı kimlik doğrulama: İletişimde bulunan tarafların birbirlerinin kimliklerinden
emin olmalarını sağlamak amacıyla kullanılan, iki tarafın da kendi kimliğini diğer tarafa doğ-
ruladığı kimlik doğrulama yöntemini,

o) İşlem bilgisi: Gerçekleştirilen işleme ilişkin işlemin tutarı, zamanı, işlem konusu mal
veya hizmetin ne olduğu gibi kullanıcılara ait bilgileri,

ö) Kanun: 20/6/2013 tarihli ve 6493 sayılı Ödeme ve Menkul Kıymet Mutabakat Sis-
temleri, Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para Kuruluşları Hakkında Kanunu,

p) Kimlik tanımlayıcı: Kuruluş tarafından kimliğinin belirlenmesi ve diğer kullanıcı-
lardan ayırt edilmesi amacıyla kullanıcıya özgülenen sayı, harf veya sembollerden oluşan kom-
binasyonu,

r) Kişisel bilgi: Gerçek kişi kullanıcıların adı, soyadı, T.C. kimlik numarası, pasaport
numarası, vergi kimlik numarası, sosyal güvenlik numarası, kimlik tanımlayıcısı, doğum yeri,
doğum tarihi, telefon numarası, adresi, elektronik posta adresi, resim, görüntü ve ses kayıtları,
biyometrik veriler gibi bilinmesi halinde tek başına veya diğer bilgiler ile bir araya geldiğinde
ait olduğu kişiyi belirli ya da belirlenebilir hale getiren bilgi ya da bilgi setini,

s) Kullanıcı: Ödeme hizmeti kullanıcısı ile elektronik para kullanıcısını,
ş) Kullanıcı bilgisi: Kullanıcılara ait hassas ödeme verisi, işlem bilgisi, bakiye bilgisi,

kişisel bilgi ve tüzel kişi kullanıcıların kimlik tanımlayıcısı ile unvanından oluşan bilgi setinin
tamamını,

t) Kurul: Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulunu,
u) Kuruluş: Ödeme kuruluşları ve elektronik para kuruluşlarını,
ü) Kurum: Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunu,
v) Ödeme aracı: Ödeme hizmeti sağlayıcısı ile kullanıcısı arasında belirlenen ve ödeme

hizmeti kullanıcısı tarafından ödeme emrini vermek için kullanılan kart, cep telefonu, şifre ve
benzeri kişiye özel aracı,

y) Ödeme emri: Ödeme hizmeti kullanıcısı tarafından ödeme işleminin gerçekleşmesi
amacıyla ödeme hizmeti sağlayıcısına verilen talimatı,

z) Ödeme hesabı: Ödeme hizmeti kullanıcısı adına açılan ve ödeme işleminin yürütül-
mesinde kullanılan hesabı,

aa) Ödeme hizmeti: Kanunun 12 nci maddesinde belirtilen hizmetleri,
bb) Ödeme hizmeti kullanıcısı: Gönderen, alıcı veya her ikisi sıfatıyla belirli bir ödeme

hizmetinden faydalanan gerçek veya tüzel kişiyi,
cc) Ödeme hizmeti sağlayıcısı: Kanunun 13 üncü maddesinde belirtilen kuruluşları,
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çç) Ödeme işlemi: Gönderen veya alıcının talimatı üzerine gerçekleştirilen fon yatırma,
aktarma veya çekme faaliyetini,

dd) Ödeme kuruluşu: Ödeme hizmeti sağlamak ve gerçekleştirmek için Kanun kapsa-
mında yetkilendirilmiş tüzel kişiyi,

ee) Sızma testi: Sistemin güvenlik açıklarını istismar edilmeden önce tespit etmek ve
düzeltmek amaçlı gerçekleştirilen testleri,

ff) Siber olaya müdahale: 11/11/2013 tarihli ve 28818 sayılı Resmî Gazete'de yayımla-
nan Siber Olaylara Müdahale Ekiplerinin Kuruluş, Görev ve Çalışmalarına Dair Usul ve Esaslar
Hakkında Tebliğin 3 üncü maddesinde tanımlanan siber olaya müdahaleyi,

gg) Temsilci: Ödeme kuruluşu ve elektronik para kuruluşunun adına ve hesabına hareket
eden gerçek veya tüzel kişiyi,

ğğ) Terminal: Ödeme aracı üzerindeki bilgileri ve/veya kullanıcıya ait hassas ödeme
verilerini esas alarak her türlü mal ve hizmet alımı veya nakit ödeme belgesi düzenlenmesi iş-
lemleri ile ödeme işlemlerinin ve elektronik para ile ilgili işlemlerin gerçekleştirilmesinde kul-
lanılan elektronik cihazı ya da yazılımı,

hh) Uçtan uca güvenli iletişim: İletişime konu veriye sadece alıcısının erişebilmesi amacıyla,
söz konusu verinin gönderen tarafından sadece alıcının çözebileceği şekilde şifrelenerek ile-
tilmesini,

ıı) Uyumluluk: BSDHY’nin 7 nci maddesinde tanımlanan uyumluluğu,
ii) Üst yönetim: Kuruluş yönetim kurulu ile genel müdür ve genel müdür yardımcıları

ve başka unvanlarla istihdam edilseler dahi, danışmanlık birimleri dışındaki birimlerin, yetki
ve görevleri itibarıyla genel müdür yardımcısına denk veya daha üst konumlarda görev yapan
yöneticilerini,

jj) Üye iş yeri: Vereceği mal ve/veya hizmet karşılığında kuruluş ile yapmış olduğu an-
laşma çerçevesinde kuruluşun ödeme aracını kabul eden iş yerini,

kk) Yeterlilik: BSDHY’nin 7 nci maddesinde tanımlanan yeterliliği,
ll) Yönetmelik: Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para İhracı ile Ödeme Kuruluşları ve

Elektronik Para Kuruluşları Hakkında Yönetmeliği,
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Bilgi Sistemleri Yönetiminde Esas Alınacak İlkeler

Bilgi sistemleri risk yönetimi
MADDE 4 – (1) Kuruluş, üst yönetimi tarafından onaylanmış bir risk yönetim politikası

çerçevesinde, faaliyetlerinde bilgi teknolojilerinin kullanılmasından kaynaklanan riskleri tespit
etmek, analiz etmek, ölçmek, izlemek, kontrol etmek ve raporlamak üzere bir risk yönetim ya-
pısı teşkil eder.

(2) Kuruluş, risk analizlerinin nasıl gerçekleştirileceğine ilişkin hazırladığı prosedürler
çerçevesinde, sonuçları üst yönetime raporlanacak şekilde, yılda en az bir defa bilgi sistemlerine
ilişkin genel bir risk analizi gerçekleştirir. Kuruluş, bilgi sistemlerinde meydana gelecek önemli
değişikliklerden önce olası riskleri değerlendirir ve bilgi sistemlerine ilişkin risk analizini tek-
rarlar.

(3) Kuruluş risk analizi yaparken, hizmetlerini sunmak için kullandığı teknoloji altya-
pısı, uygulama mimarisi, programlama teknikleri, dış hizmet sağlayıcılardan kaynaklanabilecek
riskleri ve teknolojik gelişmeleri de dikkate alır. Bu çerçevede risk analiz ve risk yönetim me-
todolojisini gözden geçirerek günceller. Yapılacak risk analizinde kullanıcı bilgilerinin güven-
liğini ve gizliliğini tehdit eden riskler dikkate alınır.
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Bilgi güvenliği yönetim süreci
MADDE 5 – (1) Kuruluş üst yönetimi, bilgi sistemlerinin ve verilerin gizlilik, bütünlük

ve erişilebilirliğini sağlayacak önlemlere ilişkin kontrol altyapısının geliştirilmesi ve düzenli
olarak güncellenmesi çalışmalarını gözetim altında tutar ve bu amaçla bilgi güvenliği politi-
kasını oluşturur ve onaylar.

(2) Bilgi güvenliği politikası ile bilgi güvenliği yönetim sürecinin oluşturulması, sür-
dürülmesi ve yönetilmesine ilişkin görev ve sorumluluklar açıkça tanımlanır ve bu kapsamda
bilgi güvenliği politikasına uyum durumu yılda en az bir defa yönetim kuruluna raporlanır.

(3) Kuruluş üst yönetimi, bilgi sistemlerine ilişkin güvenlik önlemlerinin uygun düzeye
getirilmesi için yeterli kaynağı tahsis eder ve güvenlik politikasıyla uyumlu olacak şekilde ge-
rekli güvenlik kontrollerinin tesis edilmesini sağlar. Güvenlik önlemlerinin tesis edilmesinde,
bir güvenlik katmanının aşılması halinde diğer güvenlik katmanının devreye girdiği katmanlı
güvenlik mimarisi esas alınır.

(4) Üst yönetim, bilgi güvenliği yönetim süreci kapsamında;
a) Bilgi güvenliği politikasının ve tüm sorumlulukların yılda en az bir defa gözden ge-

çirilmesini, güncellenmesini ve onaylanmasını,
b) Bilgi sistemleri ve bilgi sistemleri üzerinde işlenen, saklanan ve iletilen verilerin gü-

venlik hassasiyet derecelerine göre sınıflandırılmasını ve her bir sınıf için uygun düzeyde gü-
venlik kontrollerinin tesis edilmesini,

c) Güvenlik alanındaki güncel gelişmeler, yeni tehditler ve zafiyetlerin takip edilmesini,
gerekli yazılım güncellemelerinin ve yamaların uygulanmasını,

ç) Bilgi güvenliği ihlaline ilişkin olayların izlenmesini ve periyodik olarak değerlendi-
rilmesini,

d) Kuruluşun bilgi sistemleri aracılığıyla sunduğu hizmetlerin tasarımı, geliştirilmesi,
uygulanması veya yürütülmesinde görevi bulunmayan bağımsız ekiplere yılda en az bir defa
sızma testi yaptırılmasını,

e) Bilgi güvenliği hususunda hem kurum içinde hem de kullanıcılar ve üye işyerleri
nezdinde farkındalığı artıracak çalışmaların gerçekleştirilmesini,

sağlar.
Güvenlik olay yönetimi
MADDE 6 – (1) Kuruluş, güvenlikle ilişkili kullanıcı şikayetlerini de kapsayacak ve

bilgi güvenliği yönetim süreci ile entegre olacak şekilde gerçekleşen güvenlik olaylarının ele
alınmasına ve takibine yönelik bir güvenlik olay yönetimi ve siber olaylara müdahale süreci
oluşturur. Bu süreç kapsamında, Kurum tarafından belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde, ge-
rekli yönetim yapısının oluşturulması ve güvenlik olaylarının Kuruma ve ilgili yönetim birim-
lerine raporlanması sağlanır.

Veri gizliliği, güvenliği ve yetkilendirme
MADDE 7 – (1) Kuruluş, sunmakta olduğu hizmetlerin tasarımı, geliştirilmesi, test

edilmesi ve sürdürülmesi aşamalarında, görevler ayrılığı prensibine uygun olarak geliştirme,
test ve üretim ortamlarının birbirinden ayrı tutulmasını sağlar. Bu kapsamda süreçler ve sis-
temler, kritik bir işlemin tek bir kişi tarafından girilmesi, yetkilendirilmesi ve tamamlanmasına
imkân vermeyecek şekilde tasarlanır ve işletilir.

(2) Sistemlere, servislere ve verilere ilişkin yetkilendirme düzeyi ve erişim haklarının
ilgili unsurlara atanmasında gerekli olan en düşük yetkinin ve en kısıtlı erişim hakkının veril-
mesi yaklaşımı esas alınır. Atanan yetkilerin görevler ayrılığı prensibiyle tutarlı olması bakı-
mından periyodik olarak gözden geçirilmesi ve güncellenmesi sağlanır.

(3) Kuruluş, kendi kurumsal ağı dışındaki ağlarla iletişimde bulunduğu hallerde bu dış
ağlardan gelebilecek tehditler için ağ kontrol güvenlik sistemlerini tesis eder. Kuruluş, dış
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ağdan iç ağına yapılacak erişimleri kontrol altında tutmak, ayrıca, iç ağının farklı güvenlik has-
sasiyetine sahip alt bölümlerini birbirinden ayırarak kontrollü geçişi temin etmek üzere, ge-
rektiği şekilde konfigürasyonu yapılmış ve sürekli gözetim altında tutulan bir veya birden fazla
güvenlik duvarı kullanır.

(4) İnternet aracılığıyla sunulan hizmetlerde, kullanıcının işlem gerçekleştirdiği internet
sayfasının kuruluşa ait olduğunun doğrulanmasını sağlayacak teknikler kullanılır.

(5) 15 inci maddenin birinci fıkrasında belirtilen hükümler saklı kalmak kaydıyla, hassas
ödeme verilerinin şifrelenmiş bir şekilde ya da güvenli bileşenlerde saklanması esastır.

(6) Hassas ödeme verilerinin ve kişisel bilgilerin kablosuz biçimde veya internet üze-
rinden iletilmesi halinde, bu iletim uçtan uca güvenli iletişim ile gerçekleştirilir.

(7) Kullanılacak şifreleme tekniklerinde, güncel durum itibariyle literatürde kabul gör-
müş ve güvenilirliğini yitirmemiş algoritmalar temel alınır. Kullanılacak şifreleme anahtarları,
ilgili algoritmalar için anahtarın geçerli olacağı ve kullanılabileceği zaman zarfında kırılama-
yacak şekilde uzun seçilir. Geçerliliğini yitirmiş, çalınmış veya kırılmış şifreleme anahtarlarının
kullanılabilirliği engellenir.

(8) Kuruluş, mobil cihazlar üzerinde çalışan uygulamalarının kullandığı hassas ödeme
verilerinin, aynı mobil cihaz üzerindeki diğer uygulamalar ve devam etmekte olan işlemler ta-
rafından erişilemez olmasını sağlamak amacıyla günün teknolojisine uygun kontroller tesis
eder.

(9) Kuruluş, kullanıcılarına sağladığı mobil uygulamaları barındıran mobil cihazların,
güvenli bileşenlerin ya da ödeme araçlarının kaybolması ya da çalınması halinde bunlar üze-
rindeki hassas ödeme verilerinin erişilemez olmasını sağlamak amacıyla günün teknolojisine
uygun kontroller tesis eder.

(10) Kuruluş tarafından kullanıcılarına sunulan her türlü yazılım ya da mobil uygula-
manın kaynağının ilgili kuruluş olduğunun doğrulanabiliyor olması sağlanır. Kuruluş bu yazı-
lımların, kullanıcı güvenliğini tehlikeye sokacak herhangi bir kod içermemesini sağlamakla,
güvenlik açıklarını giderecek gerekli yamaları ve güncellemeleri yayınlamakla yükümlüdür.

Denetim izlerinin oluşturulması
MADDE 8 – (1) Kuruluş, kullanıcı bilgilerine gerçekleştirilen fiziksel veya mantıksal

erişimler ile yetkisiz erişim teşebbüslerine ve bilgi sistemleri dahilinde gerçekleşen ödeme iş-
lemleri veya elektronik para ile ilgili tüm işlemlere ilişkin etkin bir denetim izi kayıt sistemi
tesis eder. Denetim izlerinin yeterli detayda ve açıklıkta tutulması esastır.

(2) Denetim izlerinin bütünlüğünün bozulmasının önlenmesi ve herhangi bir bozulma
durumunda bunun tespit edilebilmesine ilişkin teknikler kullanılır. Kayıt sisteminin her türlü
yetkisiz değişiklik ve müdahalelere karşı korunmasına yönelik önlemler alınır ve kuruluş per-
sonelinin kendi faaliyetlerine ilişkin denetim izlerine müdahalesi engellenir. Denetim izi kayıt
sisteminin durdurulmasını önlemeye veya durdurulması halinde bu durumu tespit etmeye yö-
nelik teknikler kullanılır.

(3) Kullanıcı bilgilerinin sorgulanması işlemleri de birinci fıkra kapsamındadır.
(4) Denetim izlerinin içeriğinde aşağıdaki bilgilerin tutulması sağlanır:
a) Kuruluş personeli aracılığı ile gerçekleştirilen ödeme işlemlerinde veya elektronik

para ile ilgili işlemlerde işlemi gerçekleştiren personelin kim olduğunu gösterir bilgi.
b) Kullanıcısı belli olmayan ödeme araçlarıyla gerçekleştirilen işlemler hariç olmak

üzere, kullanıcılara ait kimlik tanımlayıcısı.
c) Ödeme aracıyla gerçekleştirilen işlemler için ödeme aracını ayırt edici bilgi.
ç) Yapılan işlemlerin tutarı ve zaman bilgisi.
(5) Denetim izleri asgari 3 yıl süreyle denetime hazır bulundurulacak şekilde saklanır.
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(6) Denetim izlerinin, yeterli güvenlik düzeyine sahip ortamlarda korunması ve yedek-
lerinin alınması suretiyle, yaşanacak olası felaketler sonrasında da erişilebilir olmaları temin
edilir.

(7) Bilgi sistemlerine ilişkin dış hizmet alınması halinde, kuruluş dış hizmet sağlayıcı
tarafından tutulan denetim izlerinin kendi standartlarına uygunluğunu ve bu denetim izlerinin
kendisi tarafından erişilebilir olmasını temin eder.

(8) Denetim izlerinin tutulması, kuruluşun belge ve kayıtların saklanmasına ilişkin ilgili
düzenlemelerde yer alan diğer yükümlülüklerini ortadan kaldırmaz.

Kimlik doğrulama
MADDE 9 – (1) Bilgi sistemleri üzerinden gerçekleşen işlemler için uygun bir kimlik

doğrulama mekanizması kurulur. Hangi kimlik doğrulama tekniklerinin kullanılacağına üst yö-
netim tarafından yapılacak risk değerlendirmesi sonucuna göre karar verilir. Risk değerlendir-
mesi, bilgi sistemleri üzerinden gerçekleştirilmesi planlanan işlemlerin türü, niteliği, varsa do-
ğuracağı finansal ve finansal olmayan etkilerinin büyüklüğü, işlemin gerçekleştirilmesinde kul-
lanılan ödeme aracı, kullanıcıların gerçekleştirebileceği işlem çeşitleri, işleme konu verinin
hassaslık derecesi ve kimlik doğrulama tekniğinin kullanım kolaylığı göz önünde bulunduru-
larak gerçekleştirilir.

(2) Uygulanacak kimlik doğrulama mekanizması, kullanıcıların ve personelin bilgi sis-
temlerine dâhil olmalarından, işlemlerini tamamlayıp sistemden ayrılmalarına kadar geçecek
tüm süreci kapsayacak şekilde tesis edilir. Kimlik doğrulama bilgisinin oturumun başından so-
nuna kadar doğru olmasını garanti edecek önlemler alınır.

(3) Kuruluş, tesis edeceği sistemler ve geliştireceği uygulamalarda kullanıcılarına ve
personeline ait kimlik doğrulama bilgilerinin gizliliğine ve güvenliğine yönelik gerekli önlem-
leri alır. Bu önlemler asgari olarak kimlik doğrulama bilgilerinin, veritabanlarında şifreli olarak
muhafaza edilmesi, kimlik doğrulama amacıyla aktarılırken şifrelenmesi, yetkisiz erişimlere
veya görevler ayrılığı prensibine aykırı olarak kontrolsüz bir şekilde gerçekleştirilecek deği-
şikliklere karşı korunması, bu veritabanları üzerinde gerçekleştirilen işlemlere ilişkin yeterli
denetim izlerinin tutulması ve bu denetim izlerinin güvenliğinin sağlanması hususlarını içerir.

(4) Hassas ödeme verilerine erişim sağlandığı durumlarda ve Yönetmeliğin 58 inci mad-
desine göre düşük değerli olmayan ödeme işlemleri ile 11/10/2006 tarihli ve 5549 sayılı Suç
Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanuna ilişkin yükümlülükler kapsamında
kimlik tespitinin zorunlu olduğu işlemlerin elektronik ortamda gerçekleştirildiği hallerde söz
konusu işlemlerin başlatılmasında; birbirinden bağımsız en az iki bileşenden oluşan bir kimlik
doğrulama mekanizması kullanılır. Bu iki bileşen; kişinin “bildiği”, “sahip olduğu” veya “bi-
yometrik bir karakteristiği olan” unsur sınıflarından farklı ikisine ait olmak üzere seçilir. Bile-
şenlerin bağımsız olması, bir bileşenin ele geçirilmesinin diğer bileşenin güvenliğini tehlikeye
atmamasını ifade eder. Bileşenlerin kimlik doğrulama bilgisinin gizliliğini koruyacak nitelikte
ve kullanıcıya özgü olması, biyometrik bir bileşenin kullanıldığı durumlar haricinde bileşen-
lerden en az birinin tek kullanımlık olması ve bu tek kullanımlık bileşen için gerekli olan en
kısa geçerlilik süresinin belirlenmesi esastır.

(5) Kullanıcının ilk defa oturum açtığı durum haricinde, ödeme aracının ve kimlik doğ-
rulama aracının kullanıcıya ulaştırılmasında kullanılan telefon numarası ve adres gibi bilgiler
ile kullanıcı tarafından tanımlanan güvenli alıcılar listesinin ve tek bileşenli kimlik doğrulama
kullanılarak yapılabilecek işlem listesinin değiştirilmesi, dördüncü fıkrada belirtilen iki bileşenli
kimlik doğrulama kullanılarak gerçekleştirilir.

(6) 5549 sayılı Kanuna ilişkin yükümlülükler saklı kalmak üzere, dördüncü ve beşinci
fıkralara göre iki bileşenli kimlik doğrulama ile gerçekleştirilmesi gereken işlemler için kulla-
nıcının sözleşme ile ya da güvenli yöntemlerle onayının alınması veya ödeme işleminin güvenli
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alıcılar listesindeki bir alıcı ile gerçekleştirilmesi halinde iki bileşenli kimlik doğrulama uygu-
lanması zorunlu değildir. Elektronik ortamdaki bir sözleşme ile alınacak onay yalnızca ilk defa
oturum açılırken ve kullanıcının açıkça bilgilendirilmesi kaydıyla gerçekleştirilebilir.

(7) Kuruluş üst yönetiminin birinci fıkra kapsamında yaptığı risk değerlendirmesi so-
nucunda alınan karar neticesinde, kuruluşun dördüncü ve beşinci fıkralara uygun olarak iki bi-
leşenli kimlik doğrulama mekanizması sunmaması ya da altıncı fıkraya uygun olacak şekilde
bir kullanıcı onayı bulunmadan iki bileşenli kimlik doğrulama kullanılmaksızın işlem gerçek-
leştirilmesi halinde, gerçekleştirilen işlemlerin kullanıcı tarafından yetkilendirilmiş olduğunu
ispat yükümlülüğü kuruluşa aittir. Kullanıcısı belli olmayan ödeme araçları için bu ispat yü-
kümlülüğü aranmaz.

(8) Kullanıcılara uygulanan kimlik doğrulamada kullanılacak parolaların yönetilmesi
için günün teknolojisine uygun ve güvenli bir parola politikası belirlenir.

(9) Kullanıcılara uygulanacak kimlik doğrulama mekanizmasında kullanılacak parola,
değişken parola, tek kullanımlık parola cihazı, şifreleme gizli anahtarı, akıllı kart ve işlem doğ-
rulama kodu gibi bileşenlerin üretim aşamalarından başlayarak kullanıcıya ulaştırılmasına kadar
geçen sürecin tamamı boyunca güvenliği sağlanır.

(10) Kimlik doğrulama mekanizmasının;
a) Başarısız kimlik doğrulama teşebbüsleri hakkında, ilgili kullanıcının sisteme ilk gir-

diği anda bilgi vermesi, başarısız teşebbüslerin belirli bir sayıyı aşması halinde ise ilgili kulla-
nıcının ödeme hizmetlerine erişimini bloke etmesi,

b) Başarısız kimlik doğrulama teşebbüsleri sonrasında, bu teşebbüsü gerçekleştiren ki-
şiye, hatalı girilen kullanıcı adı bilgisi veya parola ile ilgili, böyle bir kullanıcı adının sistemde
olmadığı veya parolanın hatalı girildiği gibi, gereksiz bilgi vermemesi,

c) Hiç bir işlem yapılmayan hareketsiz oturumlar için veya kullanıcının mobil uygula-
madan güvenli bir şekilde çıkış yapmadan ayrılması nedeniyle bu uygulamanın arka planda
çalışır şekilde kalması halinde oturumu belirli bir süre sonra sonlandırması,

ç) Birden fazla kullanıcının aynı ödeme hesabını kullanmaları ya da aynı anda farklı
oturumlar açabilmeleri konusunda yetkilendirildiği durumlar hariç olmak üzere, aynı kullanıcı
için aynı anda birden fazla oturum açılmaya çalışılması durumunda buna izin vermemesi ve
kullanıcıya uyarı vermesi,

gerekir.
Bilgi sistemleri süreklilik planı
MADDE 10 – (1) Kuruluş, faaliyetlerini ve önemli iş fonksiyonlarını destekleyen bilgi

sistemleri servislerinin sürekliliğini sağlamak üzere bilgi sistemleri süreklilik planı hazırlar.
Bu plan üst yönetim tarafından onaylanır.

(2) Planın hazırlanması sürecinde, bilgi sistemleri varlıklarının ve tutulan verilerin önem
düzeyi değerlendirilerek her bir servis için kabul edilebilir kesinti süreleri belirlenir ve bu sü-
reler içinde servislerin tekrar erişime açılabilmesini sağlayacak kurtarma prosedürleri gelişti-
rilir.

(3) Plan kapsamında ikincil merkez tesis edilir. Veri ve sistem yedekleri ikincil mer-
kezde kullanıma hazır bulundurulur.

(4) Plan, kuruluşun bilgi sistemleri sürekliliğini etkileyecek olay ya da değişikliklerden
sonra gözden geçirilerek güncellenir.

(5) Planın etkinliğini ve güncelliğini temin etmek üzere yılda en az bir defa ikincil mer-
kez üzerinden testler yapılır, testlere varsa dış hizmet sağlayıcılar da dahil edilir, test sonuçları
üst yönetime raporlanır ve bu sonuçlara göre plan güncellenir.
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Bilgi sistemlerine ilişkin dış hizmet alım sürecinin yönetimi
MADDE 11 – (1) Kuruluş üst yönetimi, bilgi sistemleri kapsamında dış hizmet alımına

ilişkin olarak, söz konusu hizmetin dış hizmet alımı yoluyla gerçekleştirilmesinin kuruluş açı-
sından doğuracağı risklerin yeterli düzeyde değerlendirilmesi, yönetilmesi ve dış hizmet sağ-
layıcı ile ilişkilerin etkin bir şekilde yürütülebilmesine olanak sağlayacak yeterli bir gözetim
yapısı oluşturur. Bu kapsamda kuruluş üst yönetimi, dış hizmet alımı yoluyla gerçekleştirilen
servisler için asgari olarak; servisin erişilebilirliğini, performansını, kalitesini, bu servis kap-
samında gerçekleşen güvenlik ihlali olayları ile dış hizmet sağlayıcının güvenlik kontrollerini,
finansal koşullarını ve sözleşmeye uygunluğunu takip eder.

(2) Dış hizmet alımına ilişkin sözleşme, asgari olarak aşağıdaki hususları içerir:
a) Hizmet seviyelerine ilişkin tanımlamalar.
b) Hizmetin sonlanma koşulları.
c) Dış hizmet sağlayıcının ve kuruluşun bilgi sistemleri süreklilik planı kapsamında

yükümlülükleri.
ç) Dış hizmet alımı kapsamındaki tüm sistem ve süreçlerin kuruluşun kendi risk yöne-

timi, güvenlik ve gizlilik politikalarına uygun olmasını sağlayacak hükümler.
d) Sözleşmeye konu ürün ve hizmetlerin sahipliği ve fikri mülkiyet haklarına ilişkin

hükümler.
e) Sözleşmede dış hizmet sağlayıcılar için yükümlülük teşkil eden hükümlerin, alt yük-

leniciler ile yapılacak olan sözleşmelerde de bağlayıcı maddeler olarak yer almasını sağlayacak
hükümler.

f) Dış hizmet alımının, planlananın dışında sonlanmasından veya kesintiye uğramasın-
dan kaynaklanacak risklerin yönetilmesine ilişkin hükümler.

g) Kuruluşun tabi olduğu mevzuat hükümlerinin alınan hizmet çerçevesinde dış hizmet
sağlayıcı kuruluşlar için de uygulanmasını sağlayacak hükümler.

ğ) Dış hizmet alımı kapsamındaki faaliyetlerin kuruluş bünyesinde gerçekleştirilmesi
durumunda, bağımsız denetim açısından hangi denetimlere tabi tutulması öngörülüyorsa, kap-
sam daraltılmasına gidilmeden aynı denetimlere tabi tutulmasını sağlayacak hükümler.

h) Dış hizmet sağlayıcıların, gerçekleştirdiği faaliyetlere ilişkin olarak Kurumca talep
edilen her tür bilgi ve belgeyi zamanında ve doğru olarak vermekle ve bunlara ilişkin her türlü
elektronik, manyetik ve benzeri ortamlardaki kayıtları ve bu kayıtlara erişim ve kayıtları oku-
nabilir hale getirmek için gerekli tüm sistem ve şifreleri incelemeye hazır bulundurmak ve iş-
letmekle yükümlü olduğuna ilişkin hükümler.

ı) Kuruluş ile bağımsız denetçisinin, dış hizmet alınan konuyla ilgili olarak dış hizmet
sağlayıcıdan her türlü bilgi ve belgeyi talep etme yetkisinin bulunduğuna ilişkin hükümler.

i) Kurul veya Kurum talimatı ile kuruluşun bilgi sistemleri üzerinde gerçekleştirilmesi
gereken değişikliklerin, alınan hizmet kapsamında dış hizmet sağlayıcı tarafından talimat süresi
içerisinde yerine getirilmesini sağlayacak hükümler.

(3) Dış hizmet sağlayıcılara verilen erişim hakkı tipleri özel olarak değerlendirilir. Fi-
ziksel veya mantıksal olabilecek bu erişimler için risk değerlendirmesi yapılır; buna göre, eğer
gerekiyorsa ek kontroller tesis edilir. Risk değerlendirmesi yapılırken ihtiyaç duyulan erişim
tipi, erişilen verinin değeri, dış hizmet sağlayıcı kuruluş tarafından yürütülmekte olan kontroller
ve bu erişimin kuruluş bilgilerinin güvenliği üzerindeki etkileri dikkate alınır.

(4) Bilgi sistemlerinin bir bütün olarak veya kısmen dış hizmet alımına konu edilebil-
mesi ancak;

a) Kanun ve ilgili alt düzenlemelerin gerektirdiği yükümlülüklerin yerine getirilmesi
bakımından yönetim, içerik tasarımı, erişim, kontrol, denetim, güncelleme, bilgi ve rapor alma
gibi fonksiyonlarda karar alma gücünün ve sorumluluğun kuruluşta olması,
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b) Yazılıma ilişkin fikri mülkiyet hakları saklı olmak üzere, alınan dış hizmet kapsa-
mında oluşan tüm hesap, kayıt ve işlemlere ait her türlü bilgi ve belgenin mülkiyetinin kuruluşa
ait olması,

şartıyla mümkündür.
(5) Kuruluş her türlü veriyi işlemek, saklamak ve iletmek için bir dış hizmet olarak

bulut bilişim hizmetlerini kullanabilir. Ancak hassas ödeme verisini, kişisel bilgileri veya kul-
lanıcıyla ilintilendirilebilir ve onu belirli ya da belirlenebilir kılan her türlü kullanıcı bilgisini
işleyecek, saklayacak ve iletecek şekilde bulut bilişim hizmetinin alınması, bu dış hizmetin an-
cak sadece kuruluşa tahsis edilmiş donanım ve yazılım kaynakları üzerinden sunulduğu özel
bulut hizmet modeli ile alınması halinde mümkündür.

(6) Kuruluş, dış hizmet alımlarında kuruluşun kendisine ve kullanıcılarına ait gizli bil-
gilerin güvenliğinin sağlanması için gerekli tedbirleri almakla yükümlüdür. Dış hizmet sağla-
yıcılara verilecek sisteme erişim, veriye erişim veya veriyi görme yetkisi işin gerektirdiği bilgiyi
kapsayacak şekilde sınırlandırılır. Dış hizmet sağlayıcı tarafından kuruluşa ve kullanıcılarına
ait gizli bilgilerin korunmasına yönelik tedbirlerin alınmasını sağlamak kuruluşun sorumlulu-
ğundadır.

Kullanıcıların bilgilendirilmesi
MADDE 12 – (1) Kuruluş tarafından sunulan hizmetlerden yararlanacak kullanıcılar;

hizmetlere ilişkin şartlar, riskler ve istisnaî durumlarla ilgili olarak açık bir şekilde bilgilendirilir.
Kuruluş, sunmakta olduğu hizmetlere ilişkin riskler ve tehditler hakkında kullanıcılarını uyarır
ve bu hususlarda kullanıcı farkındalığı oluşturulması için azami özen gösterir. Bu kapsamda
asgari olarak aşağıdaki hususlar kullanıcının bilgisine sunulur:

a) Kuruluş tarafından kullanıcılara sunulan cihazlar, yazılımlar ya da mobil uygulamalar
ile ödeme araçları ve hassas ödeme verilerinin güvenli bir şekilde kullanımına ilişkin yönlen-
dirici talimatlar,

b) Kuruluş tarafından kullanıcılara sunulan cihazlar, yazılımlar ya da mobil uygulamalar
ile ödeme araçları ve hassas ödeme verilerinin kaybedilmesi, çalınması, silinmesi ya da değiş-
tirilmesinin gerekmesi gibi durumlarda kullanıcıların takip etmesi gereken adımlar,

c) Sunulan hizmetlerin taşıdığı riskler ile bu hizmetlere ilişkin koşullar; kullanıcıların
ve kuruluşun hakları ve sorumlulukları,

ç) Dolandırıcılık şüphesi ya da hizmetin alınması sırasında herhangi bir problemle kar-
şılaşılması halinde nelerin yapılması gerektiğine ilişkin yönlendirici talimatlar, kullanıcıların
takip etmesi gereken adımlar.

(2) Bilgi sistemlerinden ve bunlara dayalı olarak verilen hizmetlerden dolayı kullanı-
cıların yaşayabileceği sorunların takip edilebileceği ve kullanıcıların şikâyetlerini ulaştırmala-
rına imkân tanıyacak mekanizmalar oluşturulur. Ulaşan şikâyetlerin en kısa sürede değerlen-
dirilerek çözümlenmesi sağlanır.

(3) Kuruluş, kullanıcıya özel duyuru, uyarı ve benzeri sürekli bilgilendirme ihtiyaçlarını
kullanıcıyla önceden mutabık kaldığı güvenli bir kanal üzerinden gerçekleştirir. Bu kanal üze-
rinden gelmeyen bilgilere itibar edilmemesi konusunda kullanıcılar bilgilendirilir.

(4) Kuruluş, kullanıcının işlem bilgilerini ve bakiye bilgilerini takip edebilmesine ola-
nak sağlar. Bu kapsamda kullanıcının belirttiği iletişim veya elektronik posta adresine hassas
ödeme verisi içermeyecek şekilde dekont gönderilmesi sağlanır.

(5) Kuruluşun internet sitesinde, kuruluşun ticaret unvanı, genel müdürlük adresi ve
kuruluş ile Kurumun iletişim bilgilerine yer verilir. Bu madde kapsamında tanımlanmış olan
kullanıcıların bilgilendirilmesine yönelik her türlü açıklama, kuruluşun internet sitesi üzerinden
kullanıcı erişimine daima açık tutulur.
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Kullanıcı bilgilerinin gizliliği
MADDE 13 – (1) Kuruluş, faaliyetlerinin yürütülmesi sırasında bilgi sistemleri aracı-

lığıyla edindiği, işlediği, ilettiği veya sakladığı kullanıcı bilgilerinin gizliliği ve güvenliğini
sağlamaya yönelik politika ve prosedürler oluşturur ve bunların gerektirdiği tedbirleri alır.

(2) Hassas ödeme verileri, dış hizmet sağlayıcılar ve kanunlarla açıkça yetkili kılınan
merciler dışındaki taraflara verilemez. Hassas ödeme verisi dışındaki diğer kullanıcı bilgileri,
kanunla açıkça yetkili kılınan merciler dışındaki taraflara, ancak paylaşım sınırları açıkça be-
lirtilmek ve kullanıcıların önceden izinleri alınmak kaydıyla verilebilir. Kullanıcı izni sözleşme
ile ya da güvenli yöntemlerle alınır. Elektronik ortamdaki bir sözleşme ile alınacak onay yal-
nızca ilk defa oturum açılırken ve kullanıcının açıkça bilgilendirilmesi kaydıyla gerçekleştiri-
lebilir.

İşlemlerin takibi
MADDE 14 – (1) Kuruluş, sahtekarlık ya da dolandırıcılık amaçlı işlemleri tespit etmek

ve önlemek amacıyla işlem takip mekanizmaları tesis eder. Bu kapsamda şüpheli veya yüksek
riskli işlemlerin filtrelenmesi ve değerlendirilmesi sağlanır.

(2) İşlem takip mekanizması işleme taraf kullanıcılar ile temsilciler, üye işyerleri ve
hizmet noktalarında gerçekleştirilen tüm işlemleri kapsar.

(3) Yönetmeliğin 58 inci maddesine göre düşük değerli olan ödeme işlemlerinin kısa
bir süre içinde sıklıkla gerçekleştirilmesi yüksek riskli işlem olarak değerlendirilir.

(4) Kuruluş, şüpheli ya da yüksek riskli işlemlerin gerçekleştirildiğini tespit etmesi ha-
linde telefon ya da kısa mesaj gibi uygun yöntemlerle kullanıcıların en kısa sürede uyarılmasını
sağlar. Kullanıcıya kısa sürede ulaşılabilecek bir iletişim bilgisinin kuruluş ile paylaşılmamış
olması halinde bu fıkra hükmü uygulanmaz.

Üye işyerleri, temsilciler ve hizmet noktaları
MADDE 15 – (1) Kuruluş, üye işyerleri ve temsilciler ile yapacağı sözleşmelerde;
a) Hassas ödeme verilerinin gizliliğinin ve güvenliğinin sağlanması hususunda gerekli

önlemlerin alınmasını,
b) Hizmetlerin gerçekleştirilmesi için gerekli olan terminaller ve kuruluş arasındaki ile-

tişim haricinde, kendi nezdinde hassas ödeme verisini tutmamasını, işlememesini veya kay-
detmemesini,

c) Önemli bir güvenlik olayı yaşanması halinde bu durumun ivedilikle kuruluşa bildi-
rilmesini,

şart koşacak hükümlerin yer almasını sağlamakla yükümlüdür.
(2) Kuruluş, üye işyerleri ve temsilciler ile yapacağı sözleşmelerde yer alacak birinci

fıkra kapsamındaki hükümlerin gereklerinin yerine getirildiğini gözetmekle ve gereğinin yerine
getirilmediğinin anlaşılması halinde sözleşmeyi feshetmekle yükümlüdür. Kullanıcıların, üye
işyerlerinin hassas ödeme verilerini tutmasına, işlemesine veya kaydetmesine onay verdiği du-
rumlarda birinci fıkranın (b) bendine uyum şartı aranmaz.

(3) Ödeme işlemlerinin veya elektronik para ile ilgili işlemlerin gerçekleştirilmesini
sağlayan terminaller ve hizmet noktaları ile kuruluş arasında iki taraflı kimlik doğrulama ve
uçtan uca güvenli iletişim olması esastır. Terminaller ve hizmet noktalarında işleme tabi tutulan
hassas ödeme verilerine yetkisiz fiziki veya elektronik erişim engellenir.

(4) Kuruluş, temsilcilerine güncel sahtekârlık ve dolandırıcılık yöntemleri konusunda
eğitim vermekle ve kullanıcılarını hizmet noktalarının güvenli kullanımı hususunda bilgilen-
dirmekle yükümlüdür.

(5) Kuruluş, hizmet noktalarına ilişkin hırsızlık, sahtekârlık ve dolandırıcılık gibi teh-
ditlere karşı gerekli önlemleri almakla yükümlüdür. Bu kapsamda hizmet noktaları üzerine ya-
bancı aparatlar veya başka cihazların (kart kopyalama cihazları, sahte klavye, kamera gibi)
yerleştirilmesini önleyici ve bunları tespit edici kontroller tesis edilir.
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(6) Hizmet noktaları üzerinde ön tanımlı olarak gelen her türlü parola kolaylıkla tahmin
edilemeyecek şekilde değiştirilir.

(7) Hizmet noktaları ve terminallere, fiziksel ya da mantıksal yetkisiz erişimi ve bunlar
üzerine zararlı içerikli programların yüklenmesini engelleyecek tedbirler alınır.

(8) Hizmet noktalarına ve terminallere, güvenlik açıklıklarını gidermek amacıyla gerekli
güncellemeler ve yamalar yüklenir.

(9) Hizmet noktalarında gerçekleştirilen işlemler için 9 uncu maddeye uygun olarak
kimlik doğrulama gerçekleştirilir; işlem tipi, sayısı ve limiti gibi hususlar dikkate alınarak şüp-
heli işlem gerçekleştirilmesi ihtimaline karşı kontrol ve takip mekanizması tesis edilerek gerekli
bildirimlerin yapılması sağlanır.

(10) Kuruluş, hizmet noktalarının bulunduğu yerlere güvenlik kamerası koyar. Güvenlik
kamerası kayıtları kişilerin kimliklerinin tespit edilmesine yetecek görüntü kalitesinde en az
iki ay süreyle saklanır ve kamera teçhizatının sağlıklı çalışıp çalışmadığı düzenli olarak kontrol
edilir. Görüntüleme alanı bakımından hizmet noktasını da kapsayan ve bu fıkradaki koşulları
karşılayan bir güvenlik kamerası altyapısının varlığı durumunda ayrıca bir güvenlik kamerası
kurulmaz. Kamu güvenlik ve istihbarat kurumlarının faaliyet bölgesinde bulunan hizmet nok-
taları için güvenlik kamerası kurulma şartı, ilgili kamu güvenlik ve istihbarat kurumlarından
izin alınabilmesi koşuluyla yerine getirilir.

Bilgi sistemlerine ilişkin sınırlamalar
MADDE 16 – (1) Kuruluşların birincil ve ikincil sistemlerini yurt içinde bulundurma-

ları zorunludur.
(2) Aynı kuruluşun kullanıcıları ya da farklı kuruluşların kullanıcıları arasındaki ödeme

işlemlerinin yürütülmesinde kullanılan tüm bilgi sistemleri ve bunların yedeklerinin yurt içinde
bulunması esastır. Bu kapsamda dış hizmet alınması halinde, dış hizmet sağlayıcının söz konusu
hizmete ilişkin faaliyetleri yürütmede kullandığı bilgi sistemleri ve bunların yedekleri de yurt
içinde tutulur.

(3) Ödeme işleminin taraflarından birinin, kuruluşun kullanıcısı olmadığı durumlarda,
kuruluş işlemin kendi tarafında gerçekleşen kısımları için bu Tebliğ hükümlerine tabidir.

(4) Ödeme işleminin taraflarından birinin hizmet sağlayıcısının yurtdışında bulunması
halinde; kendi kullanıcısına karşı tüm sorumluluğun kuruluşta olması ve kuruluşun söz konusu
işlemleri kendi adına ve hesabına yürütmesi kaydıyla, yurt dışında bulunan hizmet sağlayıcıdan
hizmet alınabilir veya bununla işbirliği yapılabilir. Bu fıkra kapsamında alınan hizmetler ile
ilgili olarak 11 inci maddede yer alan hükümler uygulanmaz.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Bilgi Sistemlerinin Bağımsız Denetimi

Bilgi sistemlerinin bağımsız denetimi
MADDE 17 – (1) Bilgi sistemleri denetimi; kuruluşun bu Tebliğ hükümlerine uyum

durumunun tespit edilmesi amacıyla, bilgi sistemleri yönetimi kapsamında yer alan süreç, faa-
liyet, yazılım, donanım gibi bilgi sistemi unsurları ile bu sistem ve süreçler dâhilinde tesis
edilen iç kontrollerin bağımsız denetim kuruluşları tarafından değerlendirilmesi sonucunda,
söz konusu iç kontrollerin etkinliği, yeterliliği ve uyumluluğu hakkında görüş oluşturulması
ve sonuçların rapora bağlanması aşamalarından oluşan süreçtir.

(2) Kuruluşun bilgi sistemleri denetimi ve denetim sonuçlarının Kuruma raporlanması
birinci fıkradaki tanımla sınırlı olmak üzere, Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standart-
ları Kurumu tarafından belirlenen standartlara uygun olarak BSDHY ile belirlenen usul ve
esaslar çerçevesinde, bağımsız denetçi tarafından gerçekleştirilir. Bu fıkranın uygulanmasında,
BSDHY'nin 27 nci maddesinin ikinci fıkrasındaki koşul aranmaz.
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(3) BSDHY ile belirlenen usul ve esaslar bu Tebliğ çerçevesinde uygulanırken
BSDHY’de geçen “banka” ve “denetlenen” ibareleri kuruluşu, “bilgi sistemleri denetimi” iba-
resi bu maddenin birinci fıkrasında tanımlanan denetimi ifade eder.

(4) Bağımsız denetçi, kuruluşun dış hizmet alarak gerçekleştirdiği hizmetlerin, bilgi
sistemlerini nasıl etkilediğini göz önünde bulundurur, buna göre gerekli görmesi halinde de-
netimini dış hizmet sağlayıcıları da kapsayacak şekilde planlar ve etkin bir denetim yaklaşımı
geliştirir.

(5) Kuruluşta bilgi sistemleri denetimi iki yılda bir yapılır. Kurum, gerekli gördüğü hal-
lerde bilgi sistemleri denetiminin kapsamını ve sıklığını farklılaştırabilir.

Yönetim beyanı
MADDE 18 – (1) Kuruluş bu Tebliğ hükümlerinin gereği olarak tesis ettiği iç kontroller

hakkında denetim dönemi itibariyle güvence veren BSDHY’nin 33 üncü maddesi ve diğer alt
düzenlemelerde belirtilen ve üst yönetim tarafından onaylanmış yönetim beyanını her denetim
döneminde hazırlamakla yükümlüdür.

Denetim görüşünün oluşturulması ve denetim mektubu
MADDE 19 – (1) Kuruluşta gerçekleştirilen denetim sonucunda BSDHY’nin 5 inci ve

7 nci maddelerinde belirtilen hükümler ile 34 üncü maddesinde belirtilen görüş çeşitleri çer-
çevesinde; olumlu, şartlı veya olumsuz görüşe varılması hallerinde, sırasıyla ek-1, ek-2, ek-3’te
yer alan örneklere uygun olarak denetim mektubu düzenlenir. Görüş bildirmekten kaçınmayı
gerektirecek şartların varlığı halinde ise, denetim mektubu ek-4’te yer alan örneğe uygun olarak
düzenlenir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Muafiyet ve istisnalar
MADDE 20 – (1) Kanunun sadece 12 nci maddesinin birinci fıkrasının (e) bendinde

belirtilen ödeme hizmetini yürüten ödeme kuruluşu, ödeme hesabı açılmaksızın, kullanıcının
fatura ödeme işlemelerini sadece ödeme kuruluşuna veya temsilcilerine gelerek yüz yüze ger-
çekleştirebilmesi ya da bu yöntemin yanında fatura ödeme işlemlerinin kuruluşun çağrı merkezi
veya hizmet noktaları aracılığıyla gerçekleştirebilmesi halinde, bu Tebliğin sadece 13 üncü,
15 inci ve 16 ncı maddeleri hükümlerine tabidir. Bu kuruluş yapılan işlemlerle ilgili 8 inci
maddenin dördüncü ve beşinci fıkralarına uygun olarak denetim izi tutar.

(2) Kanunun sadece 12 nci maddesinin birinci fıkrasının (e) bendinde belirtilen ödeme
hizmetini yürüten ve kullanıcılarına internet üzerinden de hizmet sunan ödeme kuruluşları bu
Tebliğin sadece 4, 5, 7, 8, 13, 14, 15 ve 16 ncı maddeleri hükümlerine tabidir.

(3) 23/2/2006 tarihli ve 5464 sayılı Banka Kartları ve Kredi Kartları Kanununun 3 üncü
maddesinde tanımlanan üye iş yeri veya bu Tebliğde tanımlanan üye iş yeri olan ve 5464 sayılı
Kanunda tanımlanan kart hamilinden ya da ödeme aracı hamilinden aldığı fonların alt anlaşma
yaptığı üçüncü taraflara aktarılmasına aracılık eden kuruluşlar, sunmakta oldukları ödeme hiz-
metlerinin kapsamının sadece bu fıkrada belirtilen faaliyetler ile sınırlı olması kaydıyla, bu
Tebliğin sadece 4, 5, 7, 8, 13, 14 ve 16 ncı maddeleri hükümlerine tabidir.

(4) Birinci, ikinci ve üçüncü fıkra kapsamındaki kuruluşlarda bağımsız bilgi sistemleri
denetimi yapılmasına karar vermeye ve bu denetimin kapsam ve sıklığını belirlemeye Kurum
yetkilidir.

Yürürlük
MADDE 21 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 22 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu

Başkanı yürütür.
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T.C. 

Resmî Gazete 
İlânlarla ilgili müracaatlar Başbakanlık Basımevi Döner Sermaye 

İşletmesi Müdürlüğüne yapılır. 

27 Haziran 2014 

CUMA 
Sayı : 29043 

İLÂN BÖLÜMÜ 

YARGI İLÂNLARI 
Antalya 6. Asliye Ceza Mahkemesinden: 
Esas No : 2013/532 
Karar No : 2014/98 
Bina içinde muhafaza altına alınmış olan eşya hakkında hırsızlık, nitelikli olarak konut 

dokunulmazlığını ihlal etme, mala zarar verme suçundan Mahkememizin 18/02/2014 gün ve 
2013/532 esas, 2014/98 sayılı kararı ile sanık Samet İlhan’ın; 

Bina içinde muhafaza altına alınmış olan eşya hakkında hırsızlık suçundan 5237 Sayılı 
TCK'nun 142/1-b, 143, 35 maddeleri gereğince 1 yıl 3 ay hapis cezasıyla cezalandırılmasına, 
TCK 53/1 maddesinin a, b, c, d ve e bendlerinde belirtilen hakları kullanmaktan yoksun 
bırakılmasına, TCK.nun 53/3 maddesi gereğince kendi alt soyu üzerindeki velayet, vesayet ve 
kayımlık yetkileri açısından koşullu salıverilmesine kadar, diğer yoksunlukları yönünden hapis 
cezasının infazı tamamlanıncaya kadar sürmesine, verilen cezanın TCK 58/6 maddesi gereğince 
mükerrirlere özgü infaz rejimine göre çektirilmesine ve cezanın infazından sonra başlamak üzere 
denetimli serbestlik tedbirinin uygulanmasına, 

Hırsızlık suçunu gerçekleştirebilmek için geceleyin iş yeri dokunulmazlığını bozma 
suçundan TCK 116/2 maddesi gereğince 1 yıl hapis cezasıyla cezalandırılmasına, TCK 53/1 
maddesinin a,b,c, d ve e bendlerinde belirtilen hakları kullanmaktan yoksun bırakılmasına, 
TCK.nun 53/3 maddesi gereğince kendi alt soyu üzerindeki velayet, vesayet ve kayımlık yetkileri 
açısından koşullu salıverilmesine kadar , diğer yoksunlukları yönünden hapis cezasının infazı 
tamamlanıncaya kadar sürmesine, verilen cezanın TCK 58/6 maddesi gereğince mükerrirlere özgü 
infaz rejimine göre çektirilmesine ve cezanın infazından sonra başlamak üzere denetimli 
serbestlik tedbirinin uygulanmasına, 

Hırsızlık suçunu gerçekleştirebilmek için mala zarar verme suçundan TCK 151/1 maddesi 
gereğince 4 ay hapis cezasıyla cezalandırılmasına, TCK 53/1 maddesinin a,b,c, d ve e bendlerinde 
belirtilen hakları kullanmaktan yoksun bırakılmasına, TCK.nun 53/3 maddesi gereğince kendi alt 
soyu üzerindeki velayet, vesayet ve kayımlık yetkileri açısından koşullu salıverilmesine kadar , 
diğer yoksunlukları yönünden hapis cezasının infazı tamamlanıncaya kadar sürmesine, verilen 
cezanın TCK 58/6 maddesi gereğince mükerrirlere özgü infaz rejimine göre çektirilmesine ve 
cezanın infazından sonra başlamak üzere denetimli serbestlik tedbirinin uygulanmasına, 

Adli emanetin 2013/8875 sırasında kayıtlı el lambası, 2013/11082 sırasında kayıtlı 2 adet 
bıçak ve 1 adet maket bıçağının TCK 54. Maddesi gereğince müsaderesine, aynı emanette kayıtlı 
3 adet kablo kaplamasının müştekiye iadesine, yine aynı emanette kayıtlı bant parçasının sanığa 
iadesine karar verilmiştir. 

Tüm araştırmalara rağmen sanık Samet İlhan'a kararın tebliğ edilemediği, yapılan adres 
araştırmasında tebligata yarar açık adresinin tespit edilmemiş olduğu anlaşılmakla; 

7201 Sayılı Yasanın 28 ve 29. Maddeleri gereğince karar özetinin ilanen tebliğine, aynı 
yasanın 31. Maddesi gereğince ilanın yayımlandığı tarihten itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş 
sayılacağı ve bu tarihten itibaren 7 günlük yasal süresi içerisinde temyiz edilemediği takdirde 
kesinleşmiş sayılacağı hususu ilanen tebliğ olunur. 4989 
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3'üncü Kolordu Komutanlığı Askeri Mahkemesi Kıdemli Hakimliğinden: 

 Hasdal/İSTANBUL 

Esas No   : 2013/1032 

Karar No : 2013/769 

Firar suçundan sanık Ahmet ve Cennet Oğ. 1991 D.lu, Adana, Yüreğir, Akıncılar Mh. Nfs. 

Kyt.lı Selçuk KURTKARA hakkında 3.Kor.K.lığı Askeri Mahkemesinin 24.12.2013 gün ve 

2013/1032-769 esas ve Karar sayılı kararıyla; 

Sanık P.Er Selçuk KURTKARA’nın 02.11.2011-06.06.2012 tarihleri arasında "Firar" 

suçunu işlediği sübuta erdiğinden eylemine uyan As.C.K.'nun 66/1-a maddesi uyarınca BİR YIL 

HAPİS CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA, 

Sanığın pişmanlığı ve duruşmadaki iyi hali lehine takdiri hafifletici sebep sayılarak 5237 

sayılı T.C.K.nun 62’nci maddesi uyarınca cezasından 1/6 oranında indirim yapılarak ON AY 

HAPİS CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA, 

Sanığın 06.06.2012-19.06.2012 tarihleri arasında yol ve nezarette, 19.06.2012-05.07.2012 

tarihleri arasında tutuklulukta geçirdiği sürelerin T.C.K’nun 63’üncü maddesi uyarınca hükümlülük 

süresinden İNDİRİLMESİNE, 

5271 Sayılı C.M.K.'nun 231’nci maddesi uyarınca daha önce kasıtlı bir suç işlememiş 

olan ve hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararı verilmesi halinde ileride suç işlemekten 

çekineceği hususunda mahkememizce kanaat hasıl olan sanık hakkında yukarıda kurulan 

HÜKMÜN AÇIKLANMASININ GERİ BIRAKILMASINA, 

5271 Sayılı C.M.K.'nun 231/7’nci fıkrası nedeniyle sanık hakkında takdir edilen hapis 

cezasının para cezasına çevrilmesine ve ertelenmesine YER OLMADIĞINA, 

5271 Sayılı C.M.K.'nun 231/8’inci fıkrası uyarınca 5 YIL DENETİM SÜRESİ 

belirlenmesine, sanığın kişiliği ve sosyal durumu dikkate alınarak denetim süresinin herhangi bir 

yükümlülük belirlemeden GEÇİRİLMESİNE, 

5271 sayılı C.M.K.’nun 231/10’ncu fıkrası uyarınca denetim süresi içerisinde kasten yeni 

bir suç işlenmediği ve denetimli serbestlik tedbirine ilişkin yükümlülere uygun davranıldığı 

takdirde, açıklanması geri bırakılan hükmün ortadan kaldırılarak davanın düşmesine karar 

verileceğinin sanığa BİLDİRİLMESİNE, 

5271 Sayılı C.M.K.’nun 231/11’inci maddesi uyarınca sanığın denetim süresi içerisinde 

kasıtlı bir suç işlemesi halinde açıklanması geri bırakılan hükmün açıklanacağının sanığa 

BİLDİRİLMESİNE, 353 S.K.nun 196, 197, 202, ve 204 üncü maddeleri ile 5271 sayılı CMK’nun 

231/12 maddesi uyarınca sanığın hüküm tebliğinden itibaren 7 gün içerisinde askeri veya sivil 

adli makamlara veya tutuklular yönünden ceza ve tutukevi müdürlüklerine ya da bizzat Kuzey 

Deniz Saha Komutanlığı Askeri Mahkemesine sözlü veya yazılı müracaatla hükmün 

açıklanmasının geri bırakılması kararına karşı itiraz yoluna başvurabileceğinin tespiti ile itiraz 

yolu açık olmak üzere karar verilmiş olup, sanık tüm aramalara rağmen adresinde bulunamadığı 

gibi adresi de tespit olunamadığından 7201 Sayılı Kanunun 28-29 maddeleri uyarınca İLANEN 

TEBLİĞ olunur. 5025 
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ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI 

BORU TEMİNİ VE TESLİMİ İŞİ İHALE EDİLECEKTİR 

EÜAŞ Tunçbilek Termik Santralı İşletme Müdürlüğünden: 

 TAVŞANLI - KÜTAHYA 

EÜAŞ Tunçbilek Termik Santralı İşletme Müdürlüğü Isı Merkezi Kazanı Duman Borusu 

ve Luvo Borularının temini ve İşletmemize teslimi işi. 

İhale Kayıt Numarası : 2014/72083 

1 - İdarenin 

a) Adresi : EÜAŞ Tunçbilek Termik Santralı İşletme 

Müdürlüğü Tavşanlı - Kütahya 

b) Telefon ve faks numarası : 0274 638 30 53 - 0274 638 31 05  

c) Ektronik posta adresi (varsa) : - 

2 - İhale konusu malın 

a) Niteliği, türü ve miktarı : Duman Borusu - 1.000 metre Luvo Borusu - 3.000 

metre mal alımı 

b) Malzemenin teslim edileceği yer : EÜAŞ Tunçbilek Termik Santralı İşletme 

Müdürlüğü Tunçbilek/Tavşanlı/KÜTAHYA 

c) Teslim süresi : 30 takvim günü 

3 - İhalenin 

a) Yapılacağı yer : EÜAŞ Tunçbilek Termik Santralı İşletme 

Müdürlüğü 

b) Tarihi ve saati : 14.07.2014, saat 15:00  

4 - İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir. 

5 - İhale dokümanı EÜAŞ Tunçbilek Termik Santralı İşletme Müdürlüğü Tavşanlı-

Kütahya adresinde görülebilir ve 20,00,-TL karşılığı aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif 

verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.  

6 - Teklifler 14.07.2014 tarihi, saat 15:00’e kadar EÜAŞ Tunçbilek Termik Santralı 

İşletme Müdürlüğü Muhaberat Servisi'ne verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da 

gönderilebilir. Posta vb. yollarla gönderilen tekliflerde gecikme olması durumunda sorumluluk 

istekliye aittir. 

7 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 (altmış) takvim 

günüdür. 

8 - Konsorsiyum olarak başvuruda bulunulamaz. 

9 - Bu ilanda bulunmayan hükümler hakkında teknik ve idari şartnamedeki hükümler 

aynen geçerlidir. 

10 - Bu ihale ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç, 4734 ve 4735 sayılı yasalara 

tabi olmayıp, Şirketimizin Satın Alma ve İhale Yönetmeliğinin usul ve esasları doğrultusunda 

yapılacaktır. 

NOT: İhalelerimiz www.euas.gov.tr ve www.tutes.gov.tr adreslerinden takip edilebilir. 

 5529/1-1 
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DEMİRYOLU FERŞİ VE MAKİNELİ RAY ALIN KAYNAĞI  

HİZMET ALIM İŞİ SATIN ALINACAKTIR 

TCDD İşletmesi 7. Bölge Müdürlüğünden: 

İdarenin: 

a) Adresi : TCDD İşletmesi 7. Bölge Müdürlüğü Aliçetinkaya Mah. 

Silo Yolu Cad. No: 2/l GAR/AFYONKARAHİSAR 

b) Telefon ve Faks Numarası : 0 272 213 76 21- 0 272 214 19 43 

c) Elektronik Posta Adresi : www.tcdd.gov.tr. 

(tcddihalekomisvonuafvon@mynet.com- 

malzeme7@hotmail.com) 

1 - İhale konusu hizmetlerin adı ve miktarı, ihale kayıt no, ihale tarih ve saati, ihale 

dokümanı bedeli: 

 

S. 

No 

İhale 

Kayıt No 
İşin adı-Ayrıntıları 

İhale 

Tarihi 

İhale 

Saati 

İhale 

Doküman 

Bedeli 

1- 2014/70628 

Afyon-Karakuyu hattı Km: 10+500-12+700 

arasında 2200 metre demiryolu ferşi, 2200 metre 

mevcut demiryolunun sökülerek hat dışına istifi 

veya vagonlara yüklenmesi, poz mahallindeki 

2200 metre ray ve traverslerin hattın kenarına 

nakli, hazırlanması ve rayların markalanması işi 

10/7/2014 15.30 50,00 TL 

2- 2014/70827 

Kütahya-Demirciören ve Tavşanlı-Gökçedağ 

arası demiryolu hattında UIC 60 ray profiline 

sahip ve R260 (900 A) kalitesinde raylardan 

mamul hatta gerilim (stres) alınarak uzun 

kaynaklı ray oluşturmak için 808 adet makineli 

ray alın kaynağı yapılması alım işi. 

15/7/2014 14.30 150,00 TL 

 

2 - Yukarıda ayrıntıları yazılı (2) adet hizmet alımımız yerli isteklilerden teklif alınmak 

suretiyle Açık İhale Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler 

ihale dokümanında belirtilmiştir. 

3 - Tekliflerin TCDD İşletmesi 7. Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım Komisyonu 

Başkanlığı-Afyonkarahisar adresine yukarıda belirtilen ihale gün ve saatlerine kadar verilmiş 

veya gelmiş olması şarttır. 

4 - İhale dokümanı TCDD İşletmesi 7. Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım İhale 

Komisyonu Bürosu-Afyonkarahisar adresinde görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale 

dokümanını satın almaları zorunlu olup TCDD İşletmesi 7. Bölge Mali İşler Müdürlüğü 

Afyonkarahisar veznesinden KDV dahil yukarıda belirtilen bedellerden temin edilebilir. 

5 - Teklif edilen bedelin en az %3’ü oranında geçici teminat verilecektir. 

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

tabi değildir. 5500/1-1 
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6 KALEM YİYECEK DEMİRBAŞ MALZEMESİ SATIN ALINACAKTIR 

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden: 

Ofisimizce, T.C. Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Foça İkmal Destek Komutanlığı 

(Foça/İzmir) ihtiyacı 6 kalem yiyecek demirbaş malzemesi, ihtiyaç sahibi kurumca hazırlanan 

teknik şartnamesine uygun olarak, ihale ek şartları listesinde belirtilen şartlar ile Ofisimiz tip 

ticari şartnamesi hükümleri dahilinde, açık teklif usulü ile iç piyasadan satın alınacaktır. 

Bu nedenle istekliler, ilk tekliflerini yazılı olarak bildirecekler ve devamında sözlü olarak 

tekliflerini sürdüreceklerdir. 

 

NO MALZEMENİN CİNSİ İHALE DOKÜMAN BEDELLERİ 

1 Makine köfte hazırlama 70.-TL 

2 Makine patates dilimleme Muaf 

3 Makine hamur yoğurma 50.-TL 

4 Makine buz 70.-TL 

5 Makine patates soyma 220/380V. Muaf 

6 Makine sebze doğrama rendeleme 50.-TL 

 

1 - İHALE EVRAKI BEDELLİDİR. 

a) İstekliler, ihale dokümanlarını Genel Müdürlüğümüz II Nolu Satın Alma Daire 

Başkanlığı’nda ücretsiz olarak inceleyebileceklerdir. Ayrıca teknik şartnameler ile sair ihale 

evrakı Ofisimizin www.dmo.gov.tr adresinin ihale ilanları bölümünde ilan edilmiş olup, döküm 

alınabilmektedir. Ancak ihaleye teklif verecek olan firmaların, yukarıdaki listede belirtilen 

şartname bedelini Ofis veznelerinden birine veya Ofis banka hesabına yatırmaları gerekmektedir. 

b) Yatırılan paraya ait ödendi belgesinin aslı ile bir suretinin teklif evrakına eklenerek dış 

zarfa konulması zorunludur. 

2) Teklif mektupları iç içe konulmuş iki zarf halinde olacaktır. İÇ ZARFTA YALNIZCA 

TEKLİF EDİLEN FİYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLİF MEKTUBU, dış zarfta ise iç zarfla 

birlikte teknik ve ticari şartname ile eklerinin aynen kabul edildiğini belirten yazı ve ticari 

şartnamenin 2. maddesinde yazılı belgeler ile ek şartlarda belirtilen belgeler ve varsa teknik 

şartnamede istenilen belgeler bulunacaktır. 

3) Teklifler, 04.07.2014 günü, en geç saat 12.00’ye kadar Genel Müdürlüğümüz II No’lu 

Satın Alma Daire Başkanlığında bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postadaki gecikmeler 

dikkate alınmayacaktır. 

4) Teklif mektuplarının, son teklif verme günü saat 14.00’de evvela dış zarfları açılacak, 

daha sonra teklif mektubu ile birlikte gönderilmesi gerekli olan belgeler incelenecek, bu inceleme 

sonucunda belgeleri istenilen şartlara uygun olduğu tespit edilenlerin teknik şartnamesine de 

uygunluğunun belirlenmesini müteakip, uygun olduğu tespit edilen tekliflerin fiyat ile ilgili iç 

zarfları; firmalarca teklif edilen ürünlere ait teknik dokümanların, teknik şartnamesine 

uygunluğunu inceleyip, uygun olup olmadığı konusunda, ihale saatinde Kurum adına karar 

verecek personelin, Kurumca görevlendirilerek gönderilmesi halinde aynı gün, gönderilmemesi 

halinde ise bilahare bildirilecek bir tarihte açılacaktır. Uygun olmayan teklifler ise açılmadan 

teklif sahiplerine iade edilecektir. 

5) İhale konusu malzemenin tamamı için teklif verilebileceği gibi, her bir kalem 

malzemenin tamamı için teklif vermek kaydıyla, kısmi teklif verilebilecektir. Ayrıca teklif edilen 

ürünlerin markası ve modeli teklif mektuplarında belirtilecektir. 

6) Söz konusu ihale, Kamu İhale Kanununun 3. maddesi (g) fıkrası (istisna) kapsamında 

olup, Ofis satın alma konusu malzemeyi ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte veya dilediği 

istekliye vermekte tamamen serbesttir. 5539/1-1 
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TİCARİ VE İKTİSADİ BÜTÜNLÜK SATIŞ İLANI 

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu “Ege Dünya Ticaret Merkezi Ticari ve İktisadi 

Bütünlüğü” Satış Komisyonu Başkanlığından:  

DOSYA NO: 2002/2 

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (“Fon”) tarafından aşağıda ticaret ünvanı belirtilen amme 

borçlularından 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun kapsamında 

haczedilen gayrimenkuller ile bu varlıkların feri veya mütemmim cüzü niteliğindeki 

sözleşmelerden Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu Kurulunun (“Kurul”) 04/10/2012 tarih ve 

2012/269 sayılı kararı ile oluşturulan “Ege Dünya Ticaret Merkezi Ticari ve İktisadi Bütünlüğü”, 

5411 sayılı Bankacılık Kanununun 134 üncü maddesi ve Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu 

Tarafından Ticari ve İktisadi Bütünlük Oluşturan Mahcuzların Satışına İlişkin Yönetmelik 

(“Yönetmelik”) kapsamında, kapalı zarf ve açık artırma usullerinin birlikte uygulanması suretiyle 

cebri icra yoluyla haciz, rehin gibi yasal takyidatlardan ari olarak ihale şartnamesinde 

(“Şartname”) belirtilen kayıt ve şartlarla satışa çıkarılmıştır. 

BORÇLULAR 

1 - EGS Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. 

2 - Güç Yapı İnşaat Turizm Gayrimenkul Yatırım Sanayi ve Ticaret A.Ş. 

TİCARİ VE İKTİSADİ BÜTÜNLÜĞÜN KAPSAMI 

“Kurul”un 04/10/2012 tarih ve 2012/269 sayılı kararı ile oluşturulan Ege Dünya Ticaret 

Merkezi Ticari ve İktisadi Bütünlüğü; borçlulara ait olup 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil 

Usulü Hakkında Kanun hükümleri uyarınca haczedilen gayrimenkuller ile bu varlıkların feri veya 

mütemmim cüzü niteliğindeki sözleşmelerden oluşmaktadır. 

MUHAMMEN BEDEL 

"Ege Dünya Ticaret Merkezi Ticari ve İktisadi Bütünlüğü”nün muhammen bedeli 

117.000.000.- (Yüzonyedimilyon) ABD Doları’dır. 

TEMİNAT 

İhaleye katılabilmek için “Fon”un T. Ziraat Bankası A.Ş Levent Şubesi nezdindeki 

IBAN:TR730001000753062864386243 no.lu ABD Doları hesabına 11.700.000.- 

(Onbirmilyonyediyüzbin) ABD Doları teminatın “Ege Dünya Ticaret Merkezi Ticari ve İktisadi 

Bütünlüğü Teminat Bedeli” açıklaması ile yatırılması gerekmektedir. Ayrıca nakit teminat 

dışında; 5411 sayılı Bankacılık Kanununun 3’üncü maddesinde tanımlanan Bankalardan alınmış 

ABD Doları cinsinden kesin ve süresiz teminat mektubu, cari değeri nakit teminatın %15 fazlası 

tutarında olan T.C. Devlet Tahvilleri, T.C. Hazine Bonoları, T.C. Hazine Kefaletini Haiz 

Tahviller de kabul edilecektir. 

Teminatın yatırıldığını gösteren dekontun veya teminat mektubu/mektuplarının veya T.C. 

Devlet Tahvilleri, T.C. Hazine Bonoları, T.C. Hazine Kefaletini Haiz Tahvillerin “Fon” adına 

blokede tutulduğuna dair bankaca düzenlenmiş belgenin “Şartname”de belirtilen idari zarfla 

verilecek diğer belgeler ile birlikte 08/09/2014 tarihinde saat 17:00’a kadar “Satış Komisyonu”na 

teslim edilmesi gerekmektedir. 

İHALE GÜNÜ, SAATİ VE YERİ 

İhale 09/09/2014 tarihinde, saat 11.00’da “Fon”un Büyükdere Cad. No: 143 Esentepe/ 

İstanbul adresindeki Asma Kat Konferans Salonunda yapılacaktır. İhale kapalı zarfla verilen mali 

tekliflerin açılması ile başlayacak olup, açık artırmaya katılmaya hak kazananların listesi (“Kısa 

Liste”) oluşturulduktan sonra, açık artırma aşamasına geçilecektir. 

KATILIM ŞARTLARI 

1. Yönetmelik”in 12’nci maddesinde belirtilen satışa iştirak edemeyecek kişiler ve işbu 

ihale işlemlerini hazırlamak, yürütmek, sonuçlandırmak ve denetlemekle görevli olan kişiler ile 

bu kişilerin tek başına veya birlikte yönetim ve denetimine sahip olduğu tüzel kişiler, doğrudan 

veya dolaylı olarak ihale sürecine katılamazlar. 

2.  Doğrudan veya dolaylı olarak yönetim, denetim veya kontrolü aynı gruba ait olan 

birden fazla tüzel kişi veya birden fazla gerçek kişi bir grup adına ihale sürecine doğrudan veya 

dolaylı olarak katılamazlar. 
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3. “Şartname”de belirtilen diğer şartların yerine getirilmesi gerekmektedir. 

İNCELEME 

“Şartname” “Satış Komisyonu” tarafından, “Fon”un Büyükdere Cad. No:143 

Esentepe/İstanbul adresinde ilgililerin incelemesine bedelsiz olarak açık tutulacaktır. 

“Katılımcılar” “Satış Komisyonu” onayını taşıyan “Şartname”yi imzalayarak ihaleye 

katılabilirler. “Satış Komisyonu” onayını taşıyan “Şartname”yi satın almak isteyenlerin “Fon”un 

T. Ziraat Bankası A.Ş. Levent Şubesi nezdindeki IBAN:TR950001000753062864386235 no.lu 

ABD Doları hesabına 3.000.-(üçbin) ABD Dolarını “Ege Dünya Ticaret Merkezi Ticari ve 

İktisadi Bütünlüğü Şartname Bedeli” açıklaması ile yatırmaları ve dekontu “Satış Komisyonu”na 

elden teslim etmeleri gerekmektedir. 

İHALE USULÜ 

İhale, kapalı zarf ve açık artırma usullerinin birlikte uygulanması suretiyle 

gerçekleştirilecek olup, “Kurul”un onayı ile sonuçlandırılacaktır. “Satış Komisyonu” 

“Şartname”deki kurallar çerçevesinde kapalı zarfla teklif veren “Katılımcılar” arasından açık 

artırma aşamasına katılmaya hak kazananların “Kısa Liste”sini oluşturur. Kapalı zarf aşamasında 

verilen en yüksek teklif üzerinden ihaleye açık artırma ile devam edilecektir. “Kurul” en yüksek 

teklifin muhammen bedelin altında kalması halinde açık artırma aşamasında en yüksek ilk üç 

teklifi veren mali teklif sahibi arasında ihaleye pazarlık usulü ile devam edilmesi yönünde karar 

alabilir. Teklifler peşin bedel olarak ABD Doları cinsinden verilecektir. 

“Kurul”un ihaleye pazarlık usulü ile devam edilmesine karar vermesi halinde pazarlık, 

12/09/2014 tarihinde saat 11.00’da “Fon”un Büyükdere Cad. No:143 Esentepe/İstanbul adresindeki 

Asma Kat Konferans Salonunda yapılacaktır. 

GEÇMİŞ DÖNEM BORÇLARI 

“Yönetmelik”in Geçmiş Dönem Borçları başlıklı 25 inci maddesi kapsamına giren borçlar 

ihalenin “Kurul” tarafından onaylanma tarihine kadar “Yönetmelik” doğrultusunda işlemlerin 

tekemmül ettirilmiş olması kaydıyla, ihale bedelinden ödenecektir. 

DİĞER HUSUSLAR 

1 - İhale bedeli, ihale sonucunun ihaleyi kazanana bildirilmesini müteakiben “Kurul” 

onayında belirtilen süre içinde ABD Doları cinsinden peşin olarak ödenecektir. 

2 - İşbu ihale ilanının Resmi Gazete’de yayımlanması dışında, tüm değişiklikler, ilanlar, 

duyurular ve bildirimler “Fon”un aşağıdaki adresinde bulunan ilan panosuna asılmak suretiyle 

yapılacaktır. 

3 - “Satış Komisyonu”nun “Şartname”de öngörülen süreleri ilan panosuna asmak 

suretiyle değiştirme hakkı saklıdır. 

4 - "Ege Dünya Ticaret Merkezi Ticari ve İktisadi Bütünlüğü" kapsamındaki aktif değer 

ve varlıklar üzerinde hak ve alacakları (haciz, rehin vs) bulunanların, 04/09/2014 tarihine kadar 

sıra cetveline esas bilgilerini “Satış Komisyonu”na bildirmeleri gerekmektedir. 

5 - İhale ile ilgili diğer hususlar “Şartname”de yer almakta olup, ihale ile ilgili her türlü 

bilgi “Satış Komisyonu”ndan alınabilecektir. “Satış Komisyonu”nun adresi ve telefonları aşağıda 

belirtilmiştir. 

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu 

Ege Dünya Ticaret Merkezi Ticari ve İktisadi Bütünlüğü 

Satış Komisyonu 

Büyükdere Cad. No: 143 

34394 Esentepe – İstanbul 

Tel :  0 212 340 20 57 

0 212 340 20 58 

0 212 340 23 58 

Fax:  0 212 288 49 63 5542/1-1 
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KİRA KARŞILIĞI İNŞAAT YAPTIRILACAKTIR 

Çanakkale İl Özel İdaresi Encümeni Başkanlığından: 

Mülkiyeti Çanakkale İl Özel İdaresine ait, İlimiz, Merkez Barbaros Mahallesi Atatürk 

Caddesi üzerinde bulunan tapunun; 870 ada, 170 parselde kayıtlı, 12.000 m2’lik Turizm Tesis 

Alanı imarlı arsaya, ihale şartnamesinde belirtilen şartlarla, üzerinde turizm amaçlı “En az 200 

yatak kapasiteli en az Beş Yıldızlı Uluslararası Oteller Zincirine Bağlı Otel ve Turistik Tesis” 

yapılmak üzere, yatırım gerçekleştirilerek ve Turizm Yatırım Belgesi/Turizm İşletmesi Belgesi 

alınarak işletilmek üzere, yerli veya yabancı girişimcilere 49 yıllığına kiraya verilecek olup, 

ihalesi 2886 sayılı Devlet İhale Kanun’un 35. maddesinin (a) fıkrası uyarınca kapalı teklif 40. 

madde gereğince açık ihale usulü ile ihale edilecektir. 

1 - Kiralama ihalesi 08.07.2014 Salı günü saat 13.30’da Kayserili Ahmet Paşa Caddesi 

Valilik Yanı/Çanakkale adresindeki Çanakkale İl Özel İdaresi hizmet binası 4. katındaki toplantı 

salonunda yapılacaktır.  

2 - Yıllık kira muhammen bedeli 90.000,00 TL. (Doksanbin Türk Lirası.)’dır.  

3 - Taşınmaz ihalesi için gerçek kişi, tüzel kişi veya ortak girişim olarak (konsorsiyum 

veya iş ortaklığı) başvurulabilir.  

4 - İhaleye katılacaklardan istenilen belgeler. 

a) Dilekçe  

b) Beyanname ve eki Bilgi Formu  

c) Gerçek kişilerin güncel ikametgah Belgesi. (Tüzel kişilerin ise 2014 yılı içinde alınmış 

oda sicil kayıt örneği)  

d) Tüzel kişiliklerin son ortaklık yapısını gösterir ticaret sicili gazetesi aslı veya noter 

onaylı örneği, 

e) 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 26. maddesinde yazılı değerlerden birini ihtiva 

eden (Banka teminat mektupları limitiçi ve süresiz olacaktır.) geçici teminatı (49 yıllık tahmini 

kira bedelinin %3 ü olarak hesaplanmış olup) olan 132.300,00 (Yüzotuzikibinüçyüz Türk Lirası) 

tutarındaki belgeyi.  

f) Yeminli Mali Müşavirce veya bağımsız denetim yetkisine sahip kurumlarca 

hazırlanacak mali değerlendirme raporu. 

h) Ortak girişim olarak başvurulması halinde, noter tasdikli iş ortaklığı veya konsorsiyum 

sözleşmesini. 

i) Şartname bedeli olan 500 TL yi Çanakkale İl Özel İdaresinin Çanakkale Ziraat Bankası 

Kordon Şubesi nezdindeki TR440001000813121575925002 nolu hesabına yatırdığına dair Banka 

Dekontunu, 

j) İdareden alınacak olan “Asgari 200 Yatak Kapasiteli ve Asgari Beş Yıldızlı Otel ve 

Turistik Tesis Yeri Kiralama İhale Şartnamesi” ve eklerini okuduğunu, şartlarını kabul ettiğini 

belirterek her sayfayı okuyup imzaladıkları şartname örneğini, 

k) Örneği şartnamede belirtilen kapalı zarf içinde teklif mektubunu, 

l) Şartnamenin ekinde yer alan ( Ek-6) TAAHHÜTNAME formunun noter onaylı aslını, 

İhale günü olan 08.07.2014 günü saat 13.30’a kadar, Kayserili Ahmet Paşa Caddesi 

Valilik Yanı Hükümet Konağı bahçesi Çanakkale adresindeki Çanakkale İl Özel İdaresi hizmet 

binasının 4. katında bulunan İl Encümeni görevlilerine belge karşılığından teslim etmeleri 

gerekmektedir. 



27 Haziran 2014 – Sayı : 29043 RESMÎ GAZETE Sayfa : 81 

 

İlanda belirtilmeyen ancak ihale için idareye verilmesi gereken diğer tüm bilgi ve belgeler 

Türkçe olacaktır. (Ayrıntılar Şartname ekinde belirtilmiştir.)  

5 - Müracaat aşamasında ayrıntılı bilgi ve belgeler İl Özel İdaresi-Emlak ve İstimlak 

Müdürlüğü - ÇANAKKALE adresinden alınabileceği gibi Çanakkale İl Özel İdaresinin 

www.cioi.gov.tr isimli web sitesinden de incelenebilir.  

6 - Bu duyuru kapsamında yapılacak kiralama işinde “2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu” 

ve ‘‘Asgari 200 Yatak Kapasiteli ve Asgari Beş Yıldızlı Otel ve Turistik Tesis Yeri Kiralama 

İhale Şartnamesi-Kiralama Özel Şartnamesi ve Teknik Şartname” hükümleri uygulanır. 

7 - İhale Komisyonu 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 29. maddesi uyarınca ihaleyi 

yapıp yapmamakta serbesttir. 

 

İHALEYE KONU KİRAYA VERİLECEK KAMU TAŞINMAZININ 

Taşınmazın Yeri 

İl-İlçe Mahalle-Cadde 

Pafta, 

Ada, 

Parsel, 

Yüz 

Ölçümü Mülkiyeti 

Tahsis 

Türü Kullanım Türü Kapasite 

Çanakkale 

Merkez 

Barbaros Mah. 

Atatürk Cad. 

870 

ada 

170 

parsel 

12000 

m2 

Çanakkale İl 

Özel İdaresi 

Kiralama 

Süresi 

49 yıl 

Turistik Otel ve 

Turizm Tesisi 

Asgari 

5 Yıldız ve 

200 yatak 

Not: 26/6/2014 tarih ve 29042 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan ilanımız geçersizdir. 

İlan olunur. 5546/1-1 

—— • —— 

YANGIN TÜPLERİNİN KONTROLÜ BAKIMI VE DOLUMLARININ YAPTIRILMASI İŞİ 

İHALE EDİLECEKTİR 

Ankara Halk Ekmek ve Un Fabrikası A.Ş. Genel Müdürlüğünden: 

1 - Fabrikamızda muhtelif ebatlarda bulunan yangın tüplerinin kontrolü bakımı ve 

dolumlarının yaptırılması teklif alma usulüyle yaptırılacaktır. 

2 - Teklifler en geç 07.07.2014 Pazartesi günü mesai bitimine kadar Fabrikamız 

Muhasebe ve Ticaret Müdürlüğü’ne verilmiş olması gerekmektedir. 

3 - Postadaki gecikmeler dikkate alınmaz. 

ADRES : ANKARA HALK EKMEK VE UN FABRİKASI A.Ş 

 Anadolu Bulvarı No: 13 Macunköy - Yenimahalle/ANKARA 

 Tel : 397 33 65 - 66    Faks : 397 33 71 - 74 5467/1-1 

————— 

FABRİKAMIZIN ELEKTRİK TESİSATI UYGUNLUK RAPORLARI VE 

ÖLÇÜMLERİNİN YAPTIRILMASI İŞİ İHALE EDİLECEKTİR 

1 - İş sağlığı ve güvenliği mevzuatı gereği fabrikamızın elektrik tesisat uygunluk raporları 

ve ölçümleri, teklif alma usulüyle yaptırılacaktır. 

2 - Teklifler en geç 07.07.2014 Pazartesi günü mesai bitimine kadar Fabrikamız 

Muhasebe ve Ticaret Müdürlüğü’ne verilmiş olması gerekmektedir. 

3 - Postadaki gecikmeler dikkate alınmaz. 

ADRES : ANKARA HALK EKMEK VE UN FABRİKASI A.Ş 

  Anadolu Bulvarı No: 13 Macunköy - Yenimahalle/ANKARA 

  Tel : 397 33 65 - 66    Faks : 397 33 71 - 74 5466/1-1 
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ARSA SATILACAKTIR 

Şahinbey Belediye Başkanlığından: 

 GAZİANTEP 

1 - İhalenin Konusu: 

Belediyemize ait Mavikent mahallesindeki aşağıda bilgileri verilen 5 adet arsanın satış 

ihalesidir. 

 

S. 

No 
Mahalle Ada Prsl. Alanı 

İmar 

Durumu 

Metre Kare 

Birim Fiyatı 

Muhammen 

Bedel (TL) 

% 3 Geçici 

Teminat (TL) 

1 Mavikent 287 2 2,389.48 m² Kaks : 1,00 800.00 TL + K.D.V. 1,911,584.00 57,347.52 

2 Mavikent 288 1 2,719.18 m² Kaks : 1,00 800.00 TL + K.D.V. 2,175,344.00 65,260.32 

3 Mavikent 289 1 2,949.93 m² Kaks : 1,00 800.00 TL + K.D.V. 2,359,944.00 70,798.32 

4 Mavikent 290 1 2,049.95 m² Kaks : 1,00 800.00 TL + K.D.V. 1,639,960.00 49,198.80 

5 Mavikent 291 1 4,020.15 m² Kaks : 1,00 800.00 TL + K.D.V. 3,216,120.00 96,483.60 

 

2 - İHALENİN YAPILIŞ ŞEKLİ: 

İhale konusu arsalar, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 35/a Maddesi gereğince Kapalı 

Teklif Usulü Arttırma suretiyle ihale edilecektir. 

3 - İHALE ŞARTNAMESİNİN TEMİNİ ve BEDELİ: 

İhaleye İştirak edecek gerçek ve tüzel kişiler İhale Şartname bedeli olan 100,00 TL’yi 

Belediyemiz veznesine yatırarak, Emlak İstimlak Müdürlüğünden temin edebilirler. (her arsa için 

ayrı ayrı şartname bedeli yatırılacaktır) 

4 - GEÇİCİ TEMİNAT MİKTARI: 

Satışı yapılacak olan taşınmazların %3 geçici teminat miktarları yukarıda belirtilmiş olup, 

İhaleye iştirak edecek gerçek ve tüzel kişiler, teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere 

kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. Teklif edilen bedelin %3’ünden az 

oranda geçici teminat veren isteklilerin, teklifleri değerlendirme dışı bırakılacaktır. 

Geçici teminat Türk Lirası olarak Belediyemiz Veznesine nakden yatırılabileceği gibi 

Belediyemizin Vakıflar Bankası Gaziantep Merkez Şubesindeki TR 97 0001 5001 5800 7266 

6189 48 IBAN numaralı hesabına da yatırılabilir. Ayrıca geçici teminat, Belediyemiz Emlak 

İstimlâk Müdürlüğüne süresiz limit dâhili Banka teminat mektubu olarak da verilebilir. 

31/01/2007 tarih ve 26420 Sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan İç Zarfların Açılması ve 

Son Tekliflerin Alınması Başlıklı 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 40. Maddesinin 

uygulanması ile ilgili İhale Komisyonunca istenecek yazılı veya sözlü son tekliflere ait %3 geçici 

teminatlar, ihale günü mesai saatleri içerisinde tamamlanacaktır. 

5 - TEMİNATA İLİŞKİN ESASLAR: 

a. Tedavüldeki Türk Parası, 

b. Bankalar ve özel finans kurumlarının verecekleri süresiz teminat mektubu, 

6 - İHALENİN TARİHİ, SAATİ, YERİ ve EVRAKLARIN TESLİM SÜRESİ : 

Söz konusu taşınmazların ihalesi 09/TEMMUZ/2014 ÇARŞAMBA günü Saat 14:30’da 

Gaziantep Şahinbey Belediyesi Encümen Toplantı Salonunda İhale Komisyonunca 
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(Encümenince) yapılacaktır. İhaleye iştirak edecekler, teklif zarflarını aşağıda istenilen belgelerle 

birlikte en geç ihale günü saat 10:00’a kadar, Belediyemiz Yazı İşleri Müdürlüğü’nden kayıt 

yaptırarak Belediyemiz Emlak İstimlak Müdürlüğüne vermeleri ya da taahhütlü olarak posta ile 

göndermeleri gerekmektedir. Ancak, postadaki vakit gecikmeler ve telgrafla yapılan başvurular 

İhale Komisyonunca kesinlikle kabul edilmeyecektir. 

7 - İHALEYE KATILABİLME ŞARTLARI VE İSTENİLEN BELGELER : 

Teklifler aşağıdaki bilgi ve Belgeleri içerecek şekilde hazırlanacaktır. 

A. İÇ ZARF 

İç Zarf aşağıdaki bilgi ve belgeleri içerir, 

a. Teklif mektubu (Teklif Mektubu, ihaleye iştirak edecek gerçek ve tüzel kişilerce veya 

kanuni vekillerince imzalanacak ve bu teklifte şartname ve eklerinin aynen kabul edildiği 

belirtilecektir. Teklifler hem rakamla hem de yazıyla açık olarak yazılacaktır. Bunlardan herhangi 

birine uygun olamayan veya üzerinde kazıntı, silinti ve düzeltme bulunan teklifler reddedilerek 

hiç ihaleye girilmemiş sayılacaktır.) 

B. İÇ ZARFIN KAPATILMASI 

Teklif mektubu bir zarf (iç zarf) içerisine konulup kapatıldıktan sonra zarf üzerine 

isteklinin adı, soyadı ve tebligata esas olan açık adresi yazılacaktır. Zarfın yapıştırılan yeri istekli 

tarafından imzalanacak veya mühürlenecektir. 

C. DIŞ ZARF 

Dış zarf aşağıdaki bilgi ve belgeleri içerir, 

a. Teklif mektubunu içeren İç zarf, 

b. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren yetki belgesi, imza beyannamesi veya imza 

sirküleri, 

c. Geçici teminatın ödendiğine dair makbuz veya limit dahili banka teminat mektubu, 

d. Her sayfası, ihaleye iştirak edecekler tarafından ayrı ayrı imzalanmış şartname, 

e. Gerçek kişiler için Türkiye sınırları içerisinde ikametgâhı olduğunu gösterir belge 

(Nüfus Müdürlüğü’nden temin edilecek) 

f. Tebligat için Türkiye sınırları içerisinde adres gösterir belge (şartname ekinde belirtilen 

tebligat bilgi formu), 

g. Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin kayıtlı bulunduğu Ticaret 

veya Sanayi Odasından, ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış, sicile kayıtlı olduğuna 

dair belge ve faaliyet belgesi, 

h. İhale şartnamesinin satın alındığına dair makbuzun aslı, 

i. Vekaleten İhaleye katılan kişinin, istekli adına ihaleye katılabileceğine ilişkin noter 

tasdikli vekaletname ile imza sirküsü, 

j. Belediyemize herhangi bir borcu olmadığına dair (Belediyemiz Mali Hizmetler 

Müdürlüğünden alınmış) belge, 

k. Ortak girişim olması halinde, Noter tasdikli ortak girişim beyannamesi ile iş ortaklığı 

oluşturacak gerçek ve tüzel kişilerin her biri tarafından ilgilisine göre istenilen belgelerin (Geçici 

Teminat ve şartnameyi satın aldığına dair makbuz hariç) ayrı ayrı verilmesi zorunludur. 

İhaleye iştirak edeceklere duyurulur. 5554/1-1 
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ŞİRKETİMİZ İHTİYACI KÖMÜR PARK SAHASI OTOMATİK KONTROL 

SİSTEMLERİNİN REHABİLİTASYONU İŞİ YAPILACAKTIR 

SEAŞ Soma Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş. Genel Müdürlüğünden: 

Kömür Park Sahası Otomatik Kontrol Sistemlerinin Rehabilitasyonu İşi açık ihale usulü 

ile kapalı zarf usulü satın alınacaktır. 

1 - İdarenin  

a) Adresi : SEAŞ Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş. Genel Müdürlüğü 

SOMA/MANİSA 

b) Telefon ve Faks Numarası : 0 236 613 19 83--612 84 49-613 26 27 

c) Elektronik Posta Adresi : ticaret@seas.gov.tr 

2 - İhale Konusu İşin : 

a) Niteliği, Türü ve Miktarı : Kömür Park Sahası Otomatik Kontrol Sistemlerinin 

Rehabilitasyonu İşi. 

b) Yapılacağı Yer : SEAŞ Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş. Genel Müdürlüğü 

c) İşin Süresi : Sözleşmenin imzalanmasından itibaren 165 

(yüzaltmışbeş) takvim gününde teslim edilecektir.  

d) Dos. No : YAT SEAS 14/61 2014/62763 

3 - İhalenin 

a) Yapılacağı Yer : SEAŞ Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş. Genel Müdürlüğü 

Toplantı Salonu 

b) Tarihi ve Saati : 15.07.2014 Salı günü saat 15:00 

c) Teslim Yeri : SEAŞ Santral sahasıdır.  

4 - İhale Dokümanı SEAŞ Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş. Genel Müdürlüğü adresinde 

görülebilir ve 100,00 TL Karşılığı (aynı adresten) temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların 

İhale dokümanı satın almaları zorunludur. Posta yoluyla ihale dokümanı almak isteyenler, posta 

masrafı hariç 100,00 TL doküman bedelini 240-Vakıfbank Soma Şb. TR530001500158007260642600 

hesabına yatırmak zorundadır. Posta yoluyla ihale dokümanı satın almak isteyenler, ihale 

doküman bedeline ilişkin ödeme dekontu ile ihale dokümanının gönderileceği adresin de 

belirtildiği ihale dokümanı talep başvurularını yukarıda yer alan faks numarasına veya yazılı 

olarak idareye göndermek zorundadır. İhale dokümanının posta ya da kargo yoluyla gönderilmesi 

halinde, postanın ya da kargonun ulaşmamasından veya geç ulaşmasından ya da dokümanın eksik 

olmasından dolayı idaremiz hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.  

5 - Teklifler 15.07.2014 Salı saat 15:00’a kadar SEAŞ Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş. 

Genel Müdürlüğü’ne verebileceği gibi iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Postada 

meydana gelebilecek gecikmelerden idaremiz sorumlu tutulamaz. 

6 - İstekliler Tekliflerini birim bedel TL. üzerinden vereceklerdir. (TL./takım). İhale 

sonucu üzerine ihale yapılan istekliye Birim fiyat üzerinden Birim fiyat sözleşmesi 

düzenlenecektir.  

7 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri 

tutarda geçici teminat vereceklerdir. 

8 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi ihale taahhüdünden itibaren en az 90 takvim günü 

olmalıdır. 

8.1. Bu ihaleye kısmi teklif verilemez. 

8.2. Bu ihaleye alternatif teklif verilemez. 

8.3. Bu ihaleye Konsorsiyumlar teklif veremez. 

9 - TEKLİFÇİLER, son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul 

işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin %25 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş 

veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgelerini teklifleri ile beraber sunmaları 

zorunludur. 
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9.1. Benzer İşler: En az 1000 I/O luk otomasyon sistemi kurulumu yapmış olmak veya 
Kömür Park Makineleri Rehabilitasyonu işi yapmış olmak ihalede benzer iş olarak kabul 
edilecektir. İş bitirme belgesi olmayan firmaların teklifleri değerlendirmeye alınmayacaktır. 

10 - 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu ve 4735 Sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu 
kapsamı dışında tutulan ve bu kanunlarda 3/g istisna olarak belirtilen bu mal alım ihalesi 
ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Satın Alma ve İhale Yönetmeliğine göre 
yapılacaktır. 5432/1-1 

————— 
ŞİRKETİMİZ İHTİYACI 1-4 VE 5-6 ÜNİTELERE STATOR İÇ YÜZEY PLAKALARININ 

AŞINMAYA DAYANIKLI SAÇ ALIMI İŞİ YAPILACAKTIR 
1-4 ve 5-6 Ünitelere Stator İç Yüzey Plakalarının Aşınmaya Dayanıklı Saç Alımı işi açık 

ihale usulü ile kapalı zarf usulü satın alınacaktır. 
1 - İdarenin  
a) Adresi : SEAŞ Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş. Genel Müdürlüğü 

SOMA/MANİSA 
b) Telefon ve Faks Numarası : 0 236 613 19 83--612 84 49-613 26 27 
c) Elektronik Posta Adresi : ticaret@seas.gov.tr 
2 - İhale Konusu İşin : 
a) Niteliği, Türü ve Miktarı : Teknik şartnamedeki özelliklerine göre 24 Kalemde 

1171 Adet 
b) Yapılacağı Yer : SEAŞ Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş. Genel Müdürlüğü 

c) İşin Süresi : Sözleşme imza tarihi itibariyle 60 takvim günüdür. 
d) Dos. No : 0A SEAS 14/69 2014/68230 
3 - İhalenin 
a) Yapılacağı Yer : SEAŞ Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş. Genel Müdürlüğü 

Toplantı Salonu 
b) Tarihi ve Saati : 23.07.2014 Çarşamba günü saat 15:00 
c) Teslim Yeri : SEAŞ ambarı 
4 - İhale Dokümanı SEAŞ Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş. Genel Müdürlüğü adresinde 

görülebilir ve  ¨ 75,00 karşılığı (aynı adresten) temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların 
İhale dokümanı satın almaları zorunludur. Posta yoluyla ihale dokümanı almak isteyenler, posta masrafı 
hariç  ¨ 75,00 doküman bedelini 240-Vakıfbank Soma Şb. TR530001500158007260642600 
hesabına yatırmak zorundadır. Posta yoluyla ihale dokümanı satın almak isteyenler, ihale 
doküman bedeline ilişkin ödeme dekontu ile ihale dokümanının gönderileceği adresin de 
belirtildiği ihale dokümanı talep başvurularını yukarıda yer alan faks numarasına veya yazılı 
olarak idareye göndermek zorundadır. İhale dokümanının posta ya da kargo yoluyla gönderilmesi 
halinde, postanın ya da kargonun ulaşmamasından veya geç ulaşmasından ya da dokümanın eksik 
olmasından dolayı idaremiz hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.  

5 - Teklifler 23.07.2014 Çarşamba günü saat 15:00’a kadar SEAŞ Elektrik Üretim ve 
Ticaret A.Ş. Genel Müdürlüğü’ne verebileceği gibi iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da 
gönderilebilir. Postada meydana gelebilecek gecikmelerden idaremiz sorumlu tutulamaz. 

6 - İstekliler Tekliflerini birim bedel TL. üzerinden vereceklerdir. (TL./Adet). İhale 
sonucu üzerine ihale yapılan istekliye Birim fiyat üzerinden Birim fiyat sözleşmesi 
düzenlenecektir.  

7 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri 
tutarda geçici teminat vereceklerdir. 

8 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi ihale taahhüdünden itibaren en az 90 takvim günü 
olmalıdır. 

8.1. Bu ihaleye kısmi teklif verilebilir. 
8.2. Bu ihaleye alternatif teklif verilemez. 
8.3. Bu ihaleye Konsorsiyumlar teklif veremez. 
9 - 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu ve 4735 Sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu 

kapsamı dışında tutulan ve bu kanunlarda 3/g istisna olarak belirtilen bu mal alım ihalesi 
ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Satın Alma ve İhale Yönetmeliğine göre 
yapılacaktır. 5433/1-1 
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KBRN EKİPMAN ALIMI (AF-GA4.3.1) 

İstanbul Valiliği İstanbul Proje Koordinasyon Biriminden (İPKB): 

İstanbul Sismik Riskin Azaltılması ve Acil Durum Hazırlık Projesi (İSMEP) 

Kredi No: 8033-TU 

1 - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti, Uluslararası Kalkınma Bankası’ndan (IBRD), 

“İstanbul Sismik Riskin Azaltılması ve Acil Durum Hazırlık Projesi”nin finansmanında 

kullanılmak üzere ikraz (İkraz No 8033-TU) almıştır. Söz konusu ikrazın bir bölümünün “KBRN 

Ekipman Alımı (AF-GA4.3.1)” İhalesi sözleşmesi uyarınca uygun görülen ödemelerde 

kullanılması öngörülmüştür. Bu ihale, Dünya Bankası Satın Alma yöntem ve kılavuzlarına göre 

Ulusal Rekabete Dayalı İhale (NCB) seklinde yapılacaktır. 

2 - Bu doğrultuda, T.C. İstanbul Valiliği İstanbul Proje Koordinasyon Birimi (İPKB); 

uygun teklif sahiplerinin, aşağıda bilgilerinize sunulan mobilyaların tedarikini kapsayacak şekilde 

hazırladıkları imzalı ve kapalı zarf tekliflerini sunmak üzere davet etmektedir. İhale iki ayrı ihale 

paketinden oluşmaktadır. Söz konusu ihale; 

 

KBRN Ekipmanı Alımı 

Kalem 01 Kimyasal Gaz ve Sıvılara Karşı A Sınıfı Koruyucu Elbise Seti  4 Set 

Kalem 02 Kimyasal Gaz ve Sıvılara Karşı B Sınıfı Koruyucu Elbise Seti  42 Set 

Kalem 03 C Tipi Hava Geçirgen Aktif Karbonlu Koruyucu Elbise 116 Set 

Kalem 04 Konuşma Sistemli Temiz Hava Solunum Cihazı 10 Set 

Kalem 05 Temiz hava solunum cihazı 32 Set 

Kalem 06 KBRN Test Dedektörü 2 Adet  

Kalem 07 Dekontaminasyon Çadırı Sedye Konveyörü 2 Set 

Kalem 08 A düzeyi elbise test kiti 1 Set 

Kalem 09 Yıkama Teknesi 2 Adet 

Kalem 10 Ayaklı reklam dubası 9 Adet 

Kalem 11 Plastik kova 3 Adet 

Kalem 12 Tamir bantı 15 Adet 

Kalem 13 Tıbbi atık poşeti 150 Adet  

Kalem 14 Kıvırcık paspas 15 Metre 

Kalem 15 Merdiven 1 Adet  

Kalem 16 Şarjlı kumas kesme makası 2 Adet 

Kalem 17 Katlanabilir bank 2 Adet 

Kalem 18 Batarya Destekli Hava Temizleyici Solunum Koruyucu Ünite 2 Set 

olarak belirlenmiştir.  

 

3 - Teklif sahibi mühürlenmiş zarf içerisinde tekliflerini teslim edecektir. Teklif sahibi bir 

paket içindeki tüm kalemler için teklif vermelidir. Paket içindeki tüm kalemleri kapsamayan 

kısmi teklifler kabul edilmeyecek ve reddedilecektir. Teklifler bir paketin içindeki tüm kalemleri 

kapsayacak şekilde değerlendirilecek ve ihale teknik şartnamedeki koşulları sağlayan paketteki 

tüm kalemlerin değerlendirildiği en düşük toplam maliyeti teklif eden ve yeterlilik şartlarını 

karşılayan teklif sahibine verilecektir. Bir ihale paketi içindeki tüm kalemler için teknik yeterliliği 

sağlayan teklif olmaması ve tekliflerin diğer unsurları bakımından şartname koşullarına sağlaması 

durumunda, Alıcı paket içindeki kalemleri ayrı ayrı değerlendirerek kalem bazında en ucuz teklifi 

veren Firmaya ihale etme hakkını saklı tutar. 
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4 - Bu işle ilgili belirlenen asgari yeterlilik şartları aşağıda belirtilmiştir.  

Sözleşme Paketi için geçerli olan minimum yeterlilik kıstasları aşağıda belirtilmektedir. 

i. Teklif Sahibi benzer malzemelerin tedariki veya benzer hizmetlerin ifasında en az üç (3) 

yıl deneyimli olmalıdır. Bu tecrübesini referans mektupları ve önceki işleri ile tevsik edecektir. 

Teklif Sahibi son üç (3) yıldır müşterisi olan kurum ve kişilerin isim, adres ve telefonlarını teklifi 

ile birlikte verecektir. 

ii. Teklif sahibi Dünya Bankası’nın yasaklılar listesinde bulunmamalıdır. 

iii. Davalık olduğu konular: Teklif Sahibi, son beş (5) yıl içerisinde tamamladığı veya 

halen devam eden Sözleşmelerle ilgili dava veya tahkim ve diğer hukuksal durumu hakkında tam 

ve doğru bilgiyi verecektir. Teklif Sahibinin yanlış veya eksik bilgi vermesi başvurunun iptaline 

neden olabilecektir.  

iv. Teklif Sahibinin Ortak Girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan firmaların 

yukarıdaki gereksinimleri toplam olarak birlikte sağlıyor olmaları gerekmektedir. Ancak, ortak 

girişimi oluşturan firmaların her birinin madde (ii) ve (iii) gereksinimlerini ayrı ayrı sağlamaları 

gerekmektedir. Ortak Girişimi oluşturan firmaların mevcut bir ortak girişim altında yukarıda 

istenilen Sartları birlikte karşılamaları halinde de (bahsi gecen sözleşmeleri ortak girişim olarak 

tamamlamışlarsa) ayni ortak girişime yeterlilik verilecektir. 

4 - İlgilenen uygun teklif sahipleri, aşağıdaki adresten daha fazla bilgi edinebilir ya da 

ihale belgelerini bu adreste inceleyebilirler. İhaleyle ilgili bilgi edinmek ve ihale şartnamesini 

almak için aşağıdaki adrese başvurulabilir.: 

 

T.C. İstanbul Valiliği  

İstanbul Proje Koordinasyon Birimi 

M. Kemalettin Mah. Tiyatro Cad. No:8 34126 Beyazıt /İstanbul 

Tel : +90 (212) 518 55 00 

Faks : +90 (212) 518 55 05 

E-posta : info@ipkb.gov.tr 

Web : www.ipkb.gov.tr 

 

5 - İlgilenen teklif sahipleri yukarıdaki adrese yazılı başvuruda bulunarak ihale 

belgelerinin tamamını 50 TL (Elli Türk Lirası) karşılığında, söz konusu meblağı Vakıfbank 

Mercan Şubesinde bulunan Hesap No: IBAN-NO: TR31 0001 5001 5800 7286 1036 53 numaralı 

hesabına AF-GA4.3.1 referans numarası yazılarak banka transferi yoluyla ya da elden yatırarak 

satın alabilirler. Dokümanı satın almak için sitemizde örneği bulunan dilekçe eşliğinde 

başvurulacak olup yatırılan bedel, hiçbir nedenle iade edilmeyecektir. Söz konusu bedeli 

yatırdığını tevsik eden firmalara talepleri durumunda dokumanlar kargo servisi ile ödemeli olarak 

gönderilebilir. 

6 - Teklifler en geç 30 Temmuz 2014 saat 14:00’e kadar 15.000 TL (Onbeşbin Türk 

Lirası) veya eşdeğeri tutarındaki geçici teminatla birlikte yukarıdaki adrese teslim edilecektir  

7 - Teklifler 30 Temmuz 2014 tarihinde İstanbul Proje Koordinasyon Birimi, M. 

Kemalettin Mah. Tiyatro Cad. No: 8, 34126 Beyazıt/İstanbul adresinde teklif sahiplerinin 

temsilcilerinden hazır bulunanların huzurunda tekliflerin alınmasını takiben hemen açılacaktır.  

8 - Teklifler, Teklif Açılış Tarihi olan 30 Temmuz 2014 tarihinden itibaren 90 takvim 

günü süreyle geçerli olacaktır. 

9 - Geç verilen teklifler kabul edilmeyecek ve açılmadan iade edilecektir. 

 5443/1-1 
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MEYDAN HİZMETİ SATIN ALINACAKTIR 

T.Ş.F.A.Ş. Ilgın Şeker Fabrikası Müdürlüğünden: 

2014/2015 Kampanya Dönemi Meydan Hizmetleri Hizmet Alımı işi T.Ş.F.A.Ş. Genel 

Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alımı Yönetmeliği Esaslarına Göre Açık İhale Usulü İle İhale 

Edilecektir. 

İhale kayıt numarası : 2014/68842 

1 - İdarenin  

a) Adresi : Konya Yolu Üzeri 8. Km. 42600 Ilgın/KONYA 

b) Telefon ve faks numarası : Tel: 332 885 72 00 (10 hat) – Faks: 332 885 72 10 

2 - İhale konusu hizmetin  

a) Niteliği, türü ve miktarı : 2014/2015 Kampanya Döneminde Toplam 699.270 Ton 

Olmak Üzere Meydan Hizmetleri Hizmet Alımı İşidir. 

Fabrikamız İşletme Servisi Meydan Hizmetleri Hizmet 

Alımına Ait; boşaltma, parti biçimlendirme, istif, 

doldurma, uzaklaştırma, karma, katlama, takviye, 

taşıma, temizlik, sıkıştırma, düzeltme ve yer silosundan 

pancar nakli işlerinin bir bütünlük içerisinde prosesi 

aksatmadan sürekli yapılması işi. (Kireçtaşının kireç 

ocağı yer bunkerinin içine taşınması, Kok kömürünün 

kireç ocağı yer bunkerinin içine taşınması, Kireçtaşı 

balansının kireç ocağından uzaklaştırılması, Kok 

tozunun kireç ocağından uzaklaştırılması, Çevrede 

toplanan atıkların toplanması ve kireç curufunun kireç 

ocağından uzaklaştırılması, Kömür taşınıp kömür 

hazırlamanın önüne istif edilmesi, Kömür hazırlama, 

Kok + linyit boşaltma, toplama, parti yapma, 

biçimlendirme, Kömür curufu – kül, Filtre pres çamuru, 

Ot tutucu otu + taş tutucu taşının taşınması, Pülp, 

brükner otu, kuyruk, küspe atık, Sabit otomatik boşaltma 

toprağı, Yer silosundan kanallara pancar nakli ve Tumba 

temizliği – düzeltmesi gibi işlerin 24 saat/gün 

aksatmadan yerine getirilmesi) 

b) Yapılacağı yer : Ilgın Şeker Fabrikası 

c) İşin süresi : İşin süresi sözleşmenin imzalanmasını müteakip işe 

başlama tarihinden Ilgın Şeker Fabrikası 2014/2015 

Rafineri Kampanyası sonuna kadardır. 

3 - İhalenin  

a) Yapılacağı yer : Ilgın Şeker Fabrikası Toplantı Salonu Konya Yolu Üzeri 

8. Km. 42600 Ilgın/KONYA 

b) Tarihi ve saati : 10/07/2014 Perşembe günü, saat 14:00 

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde 

uygulanacak kriterler: 

4.1- İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: 

4.1.1- Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya İlgili Meslek 

Odası belgesi  
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4.1.1.1 - Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da 

ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı 

olduğunu gösterir belge 

4.1.1.2 - Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya 

sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin 

odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge, 

4.1.2 - Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri 

4.1.2.1 - Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 

4.1.2.2 - Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya 

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

Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin 

tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel 

kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 

4.1.3- Şekli ve içeriği idari şartnamede belirlenen teklif mektubu, 

4.1.4- Şekli ve içeriği idari şartnamede belirlenen geçici teminat, 

4.1.5- İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz. 

4.1.6- Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel 

kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar 

Birliği veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından 

ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz 

olarak bu şartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun belge, 

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken 

kriterler: 

4.2.1. Bankalardan temin edilecek belgeler 

Teklif edilen bedelin %10’undan az olmamak üzere istekli tarafından belirlenecek tutarda, 

bankalar nezdindeki kullanılmamış nakit kredisi veya kullanılmamış teminat mektubu kredisini 

gösterir, yerli veya yabancı bankalardan alınacak belgelerin verilmesi zorunludur. 

Ortak girişimlerde, bu belgeler ortaklarca hisseleri oranına bakılmaksızın müştereken 

karşılanabilir.  

4.3 - Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin aranacak belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken 

kriterler: 

4.3.1- İş deneyim belgesi:  

1) Yurt içinde veya yurt dışında kamu veya özel sektörde bedel içeren tek bir sözleşme 

kapsamında taahhüt edilen ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin olarak,  

a) İlk ilan veya davet tarihinden geriye doğru son beş yıl içinde kabul işlemleri 

tamamlanan hizmet alımlarıyla ilgili iş deneyimini gösteren belgelerin,  

b) Devredilen işlerde devir öncesindeki veya sonrasındaki dönemde toplam sözleşme 

bedelinin en az %80’inin tamamlanması şartıyla, ilk ilan veya davet tarihinden geriye doğru son 

beş yıl içinde kabul işlemleri tamamlanan hizmet işlerine ilişkin iş deneyimini gösteren 

belgelerin, verilmesi zorunludur. 

2) Kabul tarihi veya gerçekleşme oranının toplam sözleşme bedelinin en az % 80'ine 

ulaştığı tarihin, ilk ilan veya davet tarihi ile ihale veya son başvuru tarihi arasında olan işler de 

birinci fıkra kapsamında değerlendirilir.  

3) İş deneyimin belirlenmesi amacıyla;  

Teklif edilen bedelin %30’u oranında, ihale konusu iş veya benzer işlere ait tek 

sözleşmeye ilişkin iş deneyimini gösteren belgelerin sunulması şarttır. 
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4.3.2. Makine, tesis ve diğer ekipmana ilişkin belgeler 

İstekliler iş yerinde bulunduracakları; en az 2 adet büyük lastik tekerlekli kepçe 

(kapasitesi 3,5 m³’den az olmayan yükleyici), en az 5 adet (asgari 10 tonluk) tonajlı damperli 

kamyon, yer silosundan pancar çekilmeye başlandığında ilave olarak çalıştırılacak 1 adet kepçe ve 

3 adet 20 tonluk kamyonun kendi malı olduğuna dair belgeleri teklifleri ile beraber vermek 

zorundadırlar. 

İstekliler yukarıda belirtilen makine, tesis ve diğer ekipmanın kendi malı olduğunu ruhsat, 

demirbaş veya amortisman defterinde kayıtlı olduğuna dair noter tespit tutanağı ya da yeminli 

mali müşavir raporu veya serbest muhasebeci mali müşavir raporu ile tevsik edecektir. Geçici 

ithalle getirilmiş veya finansal kiralama yoluyla edinilmiş makine ve ekipman, kira sözleşmesinin 

sunulması ve ihalenin ilk ilan veya davet tarihine kadar olan kiralarının ödendiğinin belgelenmesi 

şartı ile isteklinin kendi malı sayılır. 

4.3.3. İstekliler işin yapılacağı yeri gördüklerine ve yapılacak işi anladıklarına dair İşletme 

Servisinden alacakları tutanağı teklifleri ile beraber sunmak zorundadırlar. 

4.4 - Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:  

4.4.1 - Bu ihalede benzer iş olarak, ihale konusu hizmetin bölümleri ile özellik, nitelik ve 

büyüklük bakımından benzerlik gösteren, aynı usullerle gerçekleştirilen, proses devamlılığı 

gerektiren, makine teçhizat, ekipman, mali güç ve uzmanlık ile nitelikli personel ve organizasyon 

gerekleri bakımından benzer özellik taşıyan hizmetler kabul edilecektir. 

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

6 - İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir. 

7 - İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 

7.1 - İhale dokümanı, İdarenin adresinde görülebilir ve TL 118,00- (Yüzonsekiz 

TürkLirası) karşılığı aynı adresten satın alınabilir. 

7.2 - İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. 

8 - Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Ilgın Şeker Fabrikası Haberleşme Servisi Konya 

Yolu Üzeri 8. Km. 42600 Ilgın/KONYA adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese 

iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. (Postadaki gecikmelerden idare sorumlu 

tutulamaz.) 

9 - İstekliler tekliflerini, birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale 

yapılan istekliyle, her bir iş kaleminin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatların 

çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır. Bu hizmet 

ihalesinde işin tamamı için teklif verilecektir. 

10 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri 

tutarda geçici teminat vereceklerdir. 

11 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 45 takvim günü 

olmalıdır. 

12 - Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler.  

13 - Gerektiğinde açık eksiltme ve pazarlık yapılabileceğinden, isteklilerin veya kanuni 

temsilcilerinin İhale günü ve saatinde Fabrikamızda hazır bulunmaları gerekmektedir. 

14 - Mezkur hizmet alımı 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu ve 4735 Sayılı Kamu İhale 

Sözleşmeleri Kanunu’na (ceza ve yasaklamalarla ilgili hükümleri hariç) tabi olmayıp, ihale 

Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alımı Yönetmeliği esaslarına 

göre yapılacaktır. Teşekkülümüz ihaleyi yapıp yapmamakta veya kısmen yapmakta serbesttir. 

 5525/1-1 
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EUS SİSTEMİ SATIN ALINACAKTIR 

Hacettepe Üniversitesi Rektörlüğü Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon 

Biriminden:  

EUS Sistemi Alımı işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 3 üncü maddesi (f) bendi ile 

geçici 4 üncü maddesi hükümlerine dayanılarak hazırlanan 1.12.2003 tarihli 2003/6554 sayılı 

kararname eki esaslarının 20 nci Maddesi (f) bendi uyarınca Pazarlık Usulü ile ihale edilecektir. 

İhale kayıt numarası : 2014/73022 

1 - İdarenin 

a) Adresi : Hacettepe Üniversitesi Beytepe Kampusü Rektörlük 

Binası 5. kat Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon 

Birimi Beytepe/ANKARA 

b) Telefon ve faks numarası : 0312 2976136-0312 2976138 

c) Elektronik posta adresi (varsa) : bilars@hacettepe.edu.tr. 

2 - İhale konusu malın 

a) Niteliği, türü ve miktarı : EUS Sistemi Alımı 

 1 - Video Duodenoskop Cihazı  2 adet 

 2 - Radial Tarayıcılı Eus Cihazı 1 adet 

 3 - Lineer Tarayıcılı Eus Cihazı 1 adet 

 4 - Renkli Doppler Ultrasonografi Cihazı 2 adet 

b) Teslim yeri : H.Ü. Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon 

Birimi 

c) Teslim tarihi : Siparişin Yükleniciye tebliğinden itibaren 90 takvim 

günü içinde 

3 - İhalenin 

a) Yapılacağı yer : Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi 

Satınalma Bürosu Toplantı odası. 

b) Tarihi ve saati : 04.07.2014 Cuma günü saat 14.30 

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde 

uygulanacak kriterler: 

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: 

4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası 

belgesi; 

1) Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da esnaf 

ve sanatkârlar odasından, ilk ilan veya ihale 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 ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin 

odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge, 

4.1.2. Teklif vermeye 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 

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, 
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4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu. 

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat. 

4.1.5. Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş ihaleye katılmaya 

ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi, 

4.1.6. İsteklinin ortak girişim olması halinde, bu Şartname ekinde yer alan standart forma 

uygun iş ortaklığı beyannamesi, 

4.1.7. İhale dokümanının satın alındığına dair belge, 

4.1.8. İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz. 

İsteklinin iş ortaklığı olması halinde (4.1.1) ve (4.1.2)’de yer alan belgelerin her bir 

ortakça ayrı ayrı verilmesi zorunludur. 

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken 

kriterler: 

4.2.1. Bu madde boş bırakılmıştır. 

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken 

kriterler: 

4.3.1 - İsteklinin ve teklif edilen malın, İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankasına kayıtlı 

olduğunu tevsik edici belgeler. 

İş ortaklıklarında, ortaklardan birinin istenilen belgeyi sunması yeterlidir. 

4.3.2 - Yetkili satıcılığı veya imalatçılığı gösteren belgeler 

İstekli, alım konusu malların teklif etmeye yetkisinin bulunduğunu gösteren ve kendi 

durumuna uygun olan belge veya belgeleri sunmak zorundadır. Bu belgeler şunlardır: 

a) İstekli imalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler, 

b) İstekli yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci 

olduğunu gösteren belge veya belgeler,(üreticiden alınmış) 

c) İstekli Türkiye’de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki belgelerden 

biriyle birlikte serbest bölge faaliyet belgesi. 

İstekli tarafından imalatçı olduğu yukarıdaki belgelerden biri sunularak tevsik edilebilir. 

İş ortaklığında ortaklardan birinin, teklif edilen mallara ilişkin imalatçı veya yetkili satıcı 

yada yetkili temsilci olduğunu gösteren belgelerden birini sunması yeterlidir. 

4.3.3. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye 

cevapları ve açıklamaları içeren doküman; 

Teklif edilen malın teknik şartnamede yer alan teknik kriterlere uygunluğunu belirlemek 

amacıyla, 

4.3.3.1. Ayrıntılı teknik bilgilerinin yer aldığı teknik doküman veya katalog istekli 

tarafından sunulmalıdır. Teknik şartnameye uygunluğunun değerlendirilmesi kapsamında sunulan 

teknik dökümanların / katalogların her sayfası istekli tarafından imza-kaşeli olarak sunulacaktır. 

4.3.3.2. Teknik şartnamenin tüm maddelerine teknik şartnameye uygunluk beyanı adı 

altında cevap verecek şekilde “Teknik Şartnameye Cevaplar” dokümanı İstekli tarafından 

hazırlanarak her sayfası imza-kaşeli olarak sunulacaktır. 4.3.3.3. Teklif edilen malın marka ve 

model beyanı, 

İş ortaklıklarında teklif edilen mal esas alınarak ortaklardan biri, birkaçı veya tümü 

tarafından teklif edilen mala ilişkin olarak numune, teknik bilgilerin yer aldığı katalog, teknik 

şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman ile fotoğraf veya benzeri materyaller 

sunulur. 
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5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir. 

6 - İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir. 

7 - İhale dokümanın görülmesi ve satın alınması: 

7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde (Hacettepe Üniversitesi Beytepe Kampusü 

Rektörlük Binası 5. kat Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi Beytepe/ANKARA) 

görülebilir ve 100.-TL (H. Ü. Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı-Sıhhıye ya da 

TR160001500158007292178645 numaralı Vakıfbank hesabına vergi numarasını bildirerek) 

yatırılan bedelin makbuzu ile H.Üniversitesi Beytepe Kampusü Rektörlük Binası 5. kat Bilimsel 

Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi Satınalma Bürosundan satın alınabilir. 

7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. 

8 - Teklifler, 04.07.2014 Cuma günü saat 14.30’a kadar Hacettepe Üniversitesi Bilimsel 

Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi Satınalma Bürosu adresine elden teslim edilebileceği 

gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 

9 - İstekliler tekliflerini, mal kalemi-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden 

vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal 

kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim 

fiyat sözleşme imzalanacaktır. 

10 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri 

tutarda geçici teminat vereceklerdir. 

11 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 takvim günüdür 

12 - Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler. 

13 - Söz Konusu İhale 4734-4735 sayılı Kanun hükümlerine tabi olmayıp 1.12.2003 

tarihli 2003/6554 sayılı kararname eki esasları hükümlerine göre yapılacaktır. 

 5556/1-1 

—— • —— 

4458 SAYILI GÜMRÜK KANUNU UYARINCA TASFİYELİK HALE GELEN 

ARAÇ/EŞYA SATILACAKTIR 

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Orta Akdeniz Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü 

Mersin Tasfiye İşletme Müdürlüğünden:  

1 - Satışa esas bedeli en az 257,35 TL ile en çok 162.250,00 TL arasında değişen; 

02/07/2014 günü saat 16.00'ya kadar yatırılması gereken güvence tutarı da en az 25,74 TL., en 

çok 16.225,00 TL. arasında olan, cinsi, miktarı, bulunduğu yeri, özellikleri, satışa esas bedeli ve 

güvence tutarı ayrı ayrı şartname eki listede gösterilen Boş Konteyner, Tekerlekli Sandelye, 

Motor Aksam Parçaları, Tomruk, Naylon İp, Su Isıtıcı, Muhtelif Telefon Parçaları, Muhtelif 

Elektronik malzemeler ....... cinsi 29 grup eşya; açık artırma suretiyle, Mersin-Adana Karayolu 

üzeri 7. Km. Yenice mevkii Tarsus/MERSİN adresindeki ihale salonunda 03/07/2014 tarihinde 

saat 09.30'da satışa sunulacaktır. Satışa sunulan eşya/araç ve söz konusu ihale hakkında ayrıntılı 

bilgiye www.gumrukticaret.gov.tr ve www.tasis.gov.tr internet adreslerimiz ile (0) (324) (651 28 66) 

numaralı telefondan ulaşılabilir. 

2 - 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 10,00 TL. bedel karşılığı 

Mersin Tasfiye İşletme Müdürlüğü alınabilir. 

İlan olunur. 5555/1-1 
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BOPP&REUTHER MARKA EMNİYET VANALARININ (SH, RH VE DOM) YEDEK 

MALZEMELERİNİN TEKNİK ŞARTNAME ESASLARI DAHİLİNDE TEMİNİ VE TESLİMİ, 

VANALARIN DEMONTAJI, VANALARIN SİT YÜZEYLERİNİN TAMİR EDİLMESİ VE 

VANALARIN ÇALIŞIR DURUMDA TESLİMİ İŞİ İHALE EDİLECEKTİR 

EÜAŞ Orhaneli Termik Santrali İşletme Müdürlüğünden: 

Bopp&Reuther Marka emniyet vanalarının (SH, RH ve DOM) yedek malzemelerinin 

teknik şartname esasları dahilinde temini ve teslimi, vanaların demontajı, vanaların sit 

yüzeylerinin tamir edilmesi ve vanaların çalışır durumda teslimi işi 4734 sayılı Kamu İhale 

Kanununun 3-g maddesi gereğince EÜAŞ İhale ve Satın Alma Yönetmeliği hususları doğrultusunda 

açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır: 

İhale kayıt numarası : 2014/50923 

1 - İdarenin 

a) Adresi : Karıncalı Mahallesi Orhaneli/BURSA 

b) Telefon ve faks numarası : Tel: 0224 831 73 47-48-49   Faks: 0.224. 831 73 46 

c) Elektronik posta adresi  : orhaneli@euas.gov.tr 

ç) İhale dokümanının görülebileceği 

     internet adresi (varsa) : www.euas.gov.tr 

2 - İhale konusu malın 

a) Niteliği, türü ve miktarı : Bopp&Reuther Marka emniyet vanalarının (SH, RH 

ve DOM) yedek malzemelerinin teknik şartname 

esasları dahilinde temini ve teslimi, vanaların 

demontajı, vanaların sit yüzeylerinin tamir edilmesi 

ve vanaların çalışır durumda teslimi işi- Teknik 

Şartnamede ayrıntılı olarak belirtilmiştir. Mal alımı 

b) Teslim [yeri] : EÜAŞ Orhaneli Termik Santrali İşletme Müdürlüğü 

Ambarı 

c) Teslim [tarihi] : Malzeme teslimi, malzeme için yer tesliminden 

itibaren 150 (yüz elli) takvim günü, Demontaj- 

montaj ve kaynakla tamir işleri, demontaj montaj 

için yer tesliminden itibaren 15 (on beş) takvim 

günüdür. 

  Yükleniciye malzeme ve tamir işleri için iki ayrı yer 

teslimi yapılacaktır. Yüklenici orijinal imalatçı 

firmadan malzeme temin edecekse sözleşme 

imzalanmasını müteakip 7 takvim günü içerisinde 

malzeme teslimi için yer teslimi yapılacaktır. 

  Yüklenici firma mevcut kullanılan parçalar 

üzerinden ölçülendirme yapacak ise yer teslimi 2014 

veya 2015 revizyonları sırasında yapılacaktır. Ayrıca 

tamir işleri için 2014 veya 2015 revizyonlarında yer 

teslimi yapılacaktır. 

3 - İhalenin 

a) Yapılacağı yer : EÜAŞ Termik Santrali İşletme Müdürlüğü 

Satınalma ve İhale Komisyonu Toplantı Salonu 

b) Tarihi ve saati : 17.07.2014 Saat 14:00 

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde 

uygulanacak kriterler: 
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4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: 

4.1.1. Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası ile 

elektronik posta adresi, 

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri; 

1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli İmza Beyannamesi, 

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

ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya 

bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri. 

4.1.3. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odası veya meslek odası 

belgesi, 

4.1.3.1. Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda 

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

4.1.3.2. Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı 

bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu 

yılda alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge. 

4.1.4. Şartname ekinde yer alan standart forma uygun teklif mektubu, 

4.1.5. Şartnamede belirlenen geçici teminata ilişkin standart forma uygun geçici teminat 

mektubu veya geçici teminat mektupları dışındaki teminatların Saymanlık ya da Muhasebe 

Müdürlüklerine yatırıldığını gösteren makbuzlar, 

4.1.6. Şartnamenin 7.2 ve 7.3 üncü maddelerinde belirtilen, şekli ve içeriği Mal Alımı 

İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde düzenlenen yeterlik belgeleri, 

4.1.7. İhale dokümanının satın alındığına dair belge, 

4.1.8. Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya 

ilişkin noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi, 

4.1.9. İsteklinin ortak girişim olması halinde, bu Şartname ekinde yer alan standart forma 

uygun iş ortaklığı beyannamesi, 

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken 

kriterler: 

4.2.1. Bu madde boş bırakılmıştır. 

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken 

kriterler: 

4.3.1. İstekli firma imalatçı firma olması durumunda imalat yeterlilik belgesi sunacaktır. 

Eğer istekli firma başka bir imalatçı firmadan bu iş konusu vana yedek malzemeleri temin edecek 

ise imalatçı firmanın temsilcisi olduklarına dair temsilcilik belgesini veya imalatçı firmadan (veya 

firmalardan) alacağı ihale konusu malzemelerin şartnameye uygun olarak imal edilerek 

kendilerine teslim edileceğini gösterir nitelikte düzenlenmiş belgeyi sunacaktır. 

4.3.2. Alınacak vana yedek malzemelerin malzeme kaliteleri şartnamede belirtilmiştir. 

İsteklilerin önereceği malzeme kalitesi farklı olması halinde, önerdikleri malzemelerin Teknik 

Şartnamede yer alanlardan daha dayanıklı, kullanışlı ve daha verimli olduklarını teklif sırasında 

belgelemesi gerekmektedir. Bu belgelendirme, gerekli teknik bilgileri, hesaplamaları ve projeyi 

içerir formda olmalıdır. 

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

6 - Bu ihaleye şartnamedeki katılma koşullarını taşıyan tüm yerli isteklilere açıktır. 

7 - İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 

7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 50,00 (Elli Türk Lirası) karşılığı 

EÜAŞ Orhaneli Termik Santrali İşletme Müdürlüğü Ticaret Servisi adresinden satın alınabilir. 



Sayfa : 96 RESMÎ GAZETE 27 Haziran 2014 – Sayı : 29043 

 

İhale dokümanının posta yoluyla da satın alınması mümkündür. Posta yoluyla ihale 

dokümanı almak isteyenler, posta masrafı hariç 50,00 (Elli Türk Lirası) doküman bedelini EÜAŞ 

ORHANELİ TERMİK SANTRALİ İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ MUHASEBE SERVİSİ 

VEZNESİ VEYA HALKBANKASI ORHANELİ ŞUBESİ NEZDİNDEKİ TR52 0001 2009 2870 

0013 0000 04 IBAN NO.LU MÜDÜRİYET HESABINA yatırmak zorundadır. Posta yoluyla 

ihale dokümanı satın almak isteyenler, ihale doküman bedeline ilişkin ödeme dekontu ile ihale 

dokümanının gönderileceği adresin de belirtildiği ihale dokümanı talep başvurularını yukarıda yer 

alan faks numarasına veya yazılı olarak idareye ihale tarihinden en az beş gün önce göndermek 

zorundadır. 

7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. 

8 - Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar EÜAŞ Orhaneli Termik Santrali İşletme 

Müdürlüğü Muhaberat Servisi Orhaneli BURSA adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı 

adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 

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

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

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

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

Bu ihalede Kısmi teklif verilemez. 

10 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri 

tutarda geçici teminat vereceklerdir. 

11 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim 

günüdür. 

12 - Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 5413/1-1 

—— • —— 
YAPIM KARŞILIĞI KİRALAMA İHALESİ YAPILACAKTIR 

Başbakanlık Vakıflar Genel Müdürlüğü Aydın Vakıflar Bölge Müdürlüğünden: 

T.C. Başbakanlık Vakıflar Genel Müdürlüğü Aydın Bölge Müdürlüğü’nce, aşağıda yeri 

ve nitelikleri belirtilen taşınmazın mevcut imar durumuna (Turizm Tesis Alanı) göre 

projelendirilerek inşaat yaptırılmak üzere yapım karşılığı uzun süreli kiralama modeli 

çerçevesinde kiraya verilmesi için 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 35/a maddesine göre 

kapalı teklifi usulü ile ihaleye çıkarılmıştır. 

İLİ  : Muğla 

İLÇESİ  : Milas 

MAHALLESİ : Güllük 

MEVKİİ : Köyiçi 

PAFTA NO : N19d-03a-1d 

ADA NO : - 

PARSEL NO  : 2274-2275-2276 

YÜZÖLÇÜMÜ : Toplam 3.232,64 m² 

VAKIFLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 

MAKAM ONAYININ  

TARİH VE SAYISI : Başbakanlık Ekonomik, Sosyal ve Kültürel İşler 

Başkanlığı’nın 07.03.2013 tarih ve 

89243403.399/359-383 528-592-593/621 sayılı 

onayı, 27.05.2013 tarih ve 214912 94 -050.01-

319/262 sayılı Vakıflar Meclis Kararı  

MUHAMMEN İNŞAAT BEDELİ : 2.655.010,40 TL (ikimilyonaltıyüzellibeşbinon 

TürkLirasıkırkKuruş) (Bu bedel inşaat maliyeti 

bedelidir.)  

GEÇİCİ TEMİNAT : 79.651,00 TL (yetmişdokuzbinaltıyüzellibir Türk 

Lirası) (Bu bedel muhammen bedelin %3’ünü 

teşkil etmektedir.)  

İHALE GÜNÜ : 09.07.2014 

İHALE SAATİ : 14.00 
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A - Yukarıda özellikleri belirtilen taşınmazın;  

1 - Yüklenicisi tarafından tüm masrafları karşılanmak ve yapılan proje dahil tüm 

muhdesatın peşinen hiçbir hak talep etmeden bedelsiz olarak İdaremize terk ve teberru etmek 

kaydıyla; imar durumunda belirtilen fonksiyon verilerek projelendirilmesi, yapılacak olan tesise 

ait mimari, statik, mekanik, elektrik ve diğer tüm uygulama projelerinin ve imalat detaylarının 

hazırlanması, İdaremiz ile gerekli tüm kurum ve kuruluşların onayının alınmasını müteakip inşaat 

ruhsatının alınması, inşaatın bitirilerek tesisin tüm ekipman ve iç donanımı ile tamamlanmış 

olarak gerekli tüm izinlerin alınarak kullanıma açılması cins tashihinin yapılması, uygulama 

projelerinin resmi kurum onaylı birer nüshasının İdaremize teslim edilmesi, tüm bu işlemlerin 

(Güllük-Milas Belediye sınırları içerisinde inşaat yasağının 15 haziran- 15 eylül tarihleri arasında 

olduğu dikkate alınarak) 45 (kırkbeş) ay içerisinde tamamlanması, aksi takdirde mücbir sebepler 

dışında sözleşmenin feshedilerek o tarihe kadar yapılmış olan tüm imalatın İdaremize terk ve 

teberru edilmesi, yatırılan kesin teminatın ve aylık kiraların gelir kaydedilmesi, 45 (kırkbeş) ay 

inşaat süresi de dahil olmak üzere toplam 30 yıl süre ile yapım karşılığı uzun süreli kiralama 

modeli çerçevesinde kiraya verilmesi(sözleşme imzalanma tarihinin aynı zamanda yer teslim 

tarihi sayılması), 

2 - Kira bedellerinin, 

a) Sözleşmenin imzalandığı tarihten başlamak üzere ilk 4 yıl aylık 1.500-TL sabit kira 

bedeli alınması, 

b) 5. yıldan itibaren aylık 10.000-TL olması ve müteakip yıllarda her yıl bir önceki yılın 

aylık kira bedeline (12 ayın ortalamasına göre hesap edilecek) ÜFE oranında artış yapılması, 

3 - İmar durumu gereği oluşabilecek inşaat alanı metrekaresindeki azalmadan ötürü hiçbir 

şekilde kira bedellerinde indirime gidilmemesi ve sözleşme süresinin uzatılmaması, imar 

durumunda meydana gelebilecek iyileşme veya proje değişikliği sonucu inşaat alanının gelir 

getirici nitelikte büyümesi durumunda sözleşmedeki kira bedeline göre oransal olarak hesaplanıp 

kira bedeline yansıtılması, 

4 - İlgili mevzuata aykırı herhangi bir nedenle; sözleşme süresinin bitiminden önce 

taşınmazların ve binanın/binaların tahliye edilmesi halinde o tarihe kadar yapılmış olan tüm 

masrafların, hakların ve yapılan imalatların peşinen hiçbir hak talep etmeden bedelsiz olarak 

İdaremize terk ve teberru edildiğinden tüm hak ve yapılan imalatların İdaremize bırakılması, 

5 - Sözleşme tarihinden itibaren inşaat bitirilip işletmeye açılıncaya kadar taşınmazların 

başka amaçla kullanılmaması, her türlü güvenliğin Yüklenici tarafından sağlanması, 

6 - Sözleşme süresi sonunda İdaremiz ve Yüklenici arasında mutabakat sağlanamaması 

durumunda İdaremiz teknik personellerince kontrolleri yapılarak binanın/binaların bakımlı ve 

kullanılabilir şekilde olduğunun tespiti üzerine Yüklenici tarafından hiçbir hak ve bedel talebinde 

bulunulmadan İdaremize teslim edilmesi, İdaremiz teknik elemanlarınca yapılan kontrollerde 

eksikliğin tespit edilmesi halinde eksik olan malzemenin Yüklenici tarafından yerine konulması, 

ekonomik ömrünü tamamlayan malzemenin ise Yüklenici tarafından yenisi ile değiştirilmesi, 

Yüklenici tarafından yerine konulmaması veya değiştirilmemesi halinde zikredilen malzemenin 

bedeli, öncelikle teminatından mahsup edilmesi, teminatın yeterli olmaması halinde ise İdarenin 

tazmin hakkının saklı kalınacağının bilinmesi, 

7 - Yüklenicisi tarafından vakıf taşınmazlar ve inşaat üzerine hiçbir suretle haciz, ipotek, 

teminat vb. yükümlülüklerin konulmaması, 

8 - 3194 sayılı İmar Kanununa göre taşınmazdan kamuya terk edilmesi gereken kısım 

olması halinde, %40’a kadar olan kısmın bedelsiz terk edilmesi, terk oranının %40’ın üzerinde 
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olması halinde, aşan kısmın bedelinin Bölge Müdürlüğünce tespit edilecek arsa değeri üzerinden 

yükleniciden def’aten tahsil edilmesi; 

Şartlarıyla, yapım karşılığı uzun süreli kiralama modeli çerçevesinde inşaat süresi olan 45 

(kırkbeş) ay dahil olmak üzere toplam 30 yıllığına uzun süreli kiralama modeli çerçevesinde, 

mevcut imar durumuna göre (Turizm Tesis Alanı) projelendirilerek inşaat yaptırılmak üzere kira 

ihalesine çıkarılması işidir. 

B - İhale, yukarıda belirtilen tarih ve saatte Aydın Vakıflar Bölge Müdürlüğü Hizmet 

Binasında toplantı salonunda toplanacak olan İhale Komisyonunun huzurunda yapılacaktır. 

C - İhale Şartnamesi ve tüm ekleri mesai saatleri içerisinde Ramazanpaşa Mahallesi 

Hükümet Bulvarı 5. Sokak Vakıf İş Hanı No: 1 AYDIN adresinde bulunan Aydın Vakıflar Bölge 

Müdürlüğü Hizmet Binasında ücretsiz olarak görülebilir.İhale dökümanı satış bedeli:100,00-TL 

olup T.C. Vakıflar Bankası Aydın Merkez Şubesi nezdindeki Aydın Vakıflar Bölge Müdürlüğüne 

ait TR 58 0001 5001 5800728 798 2154 IBAN nolu hesabına işin ismi ve istekli adı belirtilerek 

yatırılacak ve idareye ibraz edilerek İhale dökümanı satın alınacaktır. 

D - İstekliler; ihaleye katılabilmek için ise; İhale Şartnamesinin 4.(dördüncü) maddesine 

göre hazırlayacakları tekliflerini, aynı şartnamenin 7.(yedinci) maddesi doğrultusunda yukarıda 

belirtilen gün ve saate kadar sıra numaralı alındılar karşılığında Aydın Vakıflar Bölge 

Müdürlüğü’ne imza karşılığı teslim edecektir.(verilen teklifler herhangi bir sebeple geri 

alınamaz.) 

Dış zarf aşağıdaki belgeleri içermelidir: 

1) İç zarf (örneğe göre doldurulmuş teklif mektubunu içerecektir - Ek.5), 

2) İhaleye katılacak gerçek kişiler ile tüzel kişilik adına veya vekaleten katılacak kişilerin 

kimlik belgesinin noter tasdikli sureti veya idarece onaylanmış fotokopisini vermesi. 

(Kimlik belgesininde T.C. Kimlik Numarasının bulunmaması halinde T.C. Kimlik 

Numarasını gösterir imzalı bildirim.) 

3.a) Türkiye’ de tebligat için adres gösteren imzalı bildirim,  

3-b) Kanuni ikametgâh belgesi, (Şirketlerde bu belge aranmayacaktır.) 

4) Verildiği tarih ile ihale tarihi arasındaki süre 6 (altı) ayı geçmemek kaydıyla, ihalenin 

ilan edildiği yıla ait Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Esnaf ve Sanatkârlar Odasından alınacak 

belgenin aslı veya noter tasdikli sureti, 

4-1) Tüzel kişi olması halinde, tüzel kişiliğin İdare merkezinin bulunduğu yer 

mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve Sanayi Odasından veya benzeri bir 

Makamdan ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair 

belgenin aslını veya noter tasdikli sureti. (Türkiye’de şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişilerin 

belgelerinin, bu tüzel kişiliğin bulunduğu ülkedeki Türk Konsolosluğu’nca veya Türkiye 

Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı’nca onaylanmış olması gerekir.) 

4-2) Gerçek kişi olması halinde, Ticaret ve Sanayi Odası veya Esnaf ve Sanatkarlar Odası 

siciline kayıtlı olduğunu gösterir belgenin aslını veya noter tasdikli sureti.  

5) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren noter tasdikli belge ile imza sirküleri veya 

imza beyannameleri, (ihalenin yapıldığı yılda alınmış veya geçerliliği devam eden imza 

sirkülerinin ihalenin yapıldığı yılda noterden onaylanmış olacaktır), 

5-1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi vermesi.  

5-2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya 

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

Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin 

tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel 
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kişiliğin noter tasdikli imza sirkülerini vermesi. (Türkiye’de şubesi bulunmayan yabancı tüzel 

kişilerin belgelerinin, bu tüzel kişiliğin bulunduğu ülkedeki Türk Konsolosluğu’nca veya Türkiye 

Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı’nca onaylanmış olması gerekir.)  

6) İstekliler adına vekaleten ihaleye katılınıyorsa, istekli adına teklifte bulunacak 

kimselerin, ihalenin yapıldığı yılda alınmış noter tasdikli vekaletnameleri ile vekilin ihalenin 

yapıldığı yılda alınmış noter tasdikli imza sirküleri. (Türkiye’de şubesi bulunmayan yabancı tüzel 

kişilerin vekaletnamelerinin, bu tüzel kişiliğin bulunduğu ülkedeki Türk Konsolosluğu’nca veya 

Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı’nca onaylanmış olması gerekir.) 

7) Ortak girişim olması halinde bu iş için ekli örneğe uygun noter tasdikli ortak girişim 

beyannamesi. (örneğe uygun - Ek-1) 

8) Teknik Personel Taahhütnamesi. (örneğe uygun - Ek.2) 

9) İlgili Bankadan alınacak ve ihale tarihinden önce (son 3 ay içinde) düzenlenmiş ekli 

örneğe uygun banka referans mektubu. (İsteklinin en az taahhüt konusu işin muhammen bedelinin 

asgari %10’u (yüzdeon) kadar kullanılmamış nakit kredisi ile yine asgari %10’u kadar (yüzdeon) 

kullanılmamış teminat mektubu kredisi olması şarttır.) Alındığı banka ya da finans kurumunun 

genel müdürlüğünce teyit yazısı olmalıdır. (örneğe uygun - Ek-3) İsteklilerin ortak girişim olması 

halinde, ortak girişimi oluşturan kişilerden herhangi biri bu değeri tek başına karşılayabileceği 

gibi, ayrı ayrı da karşılayabilirler. 

10) İsteklinin ilan tarihinden sonra Vergi Dairesinden alacağı vergi borcu olmadığına dair 

belgenin aslı veya noter tasdikli sureti. ( örneğe uygun - Ek.4) 

11) İsteklinin ilan tarihinden sonra ilgili Sosyal Güvenlik Kurumundan veya Sosyal 

Güvenlik Kurumunun internet adresi üzerinden alınacak prim borcu olmadığına dair belge (aslı, 

noter onaylı sureti veya e- Borcu yoktur belgesi), 

12) İhale konusu taşınmazın yerinde görüldüğüne dair teklif sahibinin ekli örneğe uygun 

yazılı beyanı.( örneğe uygun - Ek.8), 

13) 4734 sayılı kanun kapsamında hazırlanmış, % 50 oranında; İstekliye ait benzer iş ile 

ilgili iş bitirme belgesinin noter tasdikli sureti veya aslının İdareye ibraz edilmesi şartıyla İdarece 

tasdikli suretinin verilmesi veya isteklinin benzer iş ile ilgili iş bitirme belgesinin olmaması veya 

isteklinin ticari faaliyetleri arasında inşaatla ilgili bir husus bulunmaması halinde inşaatı, benzer iş 

bitirme belgesine sahip olan bir inşaat firmasına yaptıracağına ilişkin ekli örneğine uygun alt 

yüklenici taahhütnamesini vermesi (Ek-9). 

14) Aydın Vakıflar Bölge Müdürlüğü adına alınmış 79.651,00 TL (yetmişdokuzbin 

altıyüzellibir Türk Lirası) tutarında geçici teminata ait banka teminat mektubu ve teyit yazısı veya 

geçici teminatın Aydın Vakıflar Bölge Müdürlüğü’nün T.C. Vakıflar Bankası Aydın Merkez 

Şubesi nezdindeki TR 58 0001 5001 5800728 798 2154 IBAN nolu hesabına yatırıldığına dair 

banka dekondu. (Teminat mektupları 2886 sayılı Devlet İhale Yasasına göre limit içi ve süresiz 

olacaktır. Bu özellikleri taşımayan teminat mektupları geçersiz sayılacaktır.) (örneğe uygun - 

Ek.6)  

15) İstekli tarafından bütün sayfaları imzalanmış ve kaşelenmiş şartname metni. 

E - Telgraf veya faksla yapılacak müracaatlar ve postada meydana gelebilecek gecikmeler 

kabul edilmeyecektir. 

F - Tüm ilan bedelleri ile ihale karar pulu sözleşme esnasında def’aten istekli tarafından 

ödenecektir. 

G - İdare, ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. 

İlan olunur. 5273/1-1 
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5607 SAYILI KAÇAKÇILIKLA MÜCADELE KANUNU VE 4458 SAYILI GÜMRÜK 

KANUNU UYARINCA TASFİYELİK HALE GELEN EŞYA SATILACAKTIR 

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İstanbul Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü Erenköy 

Tasfiye İşletme Müdürlüğünden:  

1 - Satışa esas bedeli en az 149,00 TL ile en çok 495.600,00 TL arasında değişen; 08/07/2014 

günü saat 16.00'ya kadar yatırılması gereken güvence tutarı da en az 15,00 TL, en çok 49.560,00 TL 

arasında olan, cinsi, miktarı, bulunduğu yeri, özellikleri, satışa esas bedeli ve güvence tutarı ayrı 

ayrı şartname eki listede gösterilen eşya satışlarında plastik bardak, elektronik parça, demir 

aksam, güneş gözlüğü camı, rulman, elektronik kart, metal aksam, güç kaynağı, oto lambası, iş 

eldiveni, aliminyum çubuk, traş bıçağı aksamı, tekstil makine iğnesi, oto anahtar kılıfı, 

havalandırma cihaz aksamı, boyun askılığı, plastik oto aksamı, kumaş, iplik, tekstil aksesuarı, 

yorgan, ısı kontrol aparatı, yarı iletken malzeme, pil, cep telefonu güç kaynağı, forklift, 

konvektör, v kayışı, tekli priz, saç kurutma motoru, flanş, ozan jenaratörü için hava pompası, 

plastikden boruların bağlantı aparatı, cep telefonu bataryası, cep telefonu kılıfı, kulaklık, tablet 

bilgisayar, usb kablosu, kol saati, cep telefonu, hafıza kartı, fotoğraf makinesi, vb. 45 (kırk beş) 

eşya açık artırma suretiyle Dudullu Caddesi İETT Anadolu Garajı Yanı Ataşehir/İSTANBUL 

adresindeki ihale salonunda 09/07/2014 tarihinde saat 09.30'da satışa sunulacaktır. Satışa sunulan 

eşya ve söz konusu ihale hakkında ayrıntılı bilgiye www.gbt.gov.tr internet adreslerimiz ile       

(0) (216) 364 36 80/81/109 - 187 numaralı telefondan ulaşılabilir. 

2 - 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. bedel karşılığı Erenköy 

Tasfiye İşletme Müdürlüğü ile İstanbul Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğünden alınabilir. 

İlan olunur. 5286/1-1 

—— •• —— 

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR 

Ufuk Üniversitesinden: 

Üniversitemize 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme 

ve Atanma Yönetmeliği ile Ufuk Üniversitesi Öğretim Üyeliği Kadrolarına Yükseltilme ve 

Atanmak İçin Gerekli İlkeler ve Başvuru Ölçütlerinde öngörülen koşulları sağlamış olmak şartı 

ile öğretim üyesi alınacaktır. (Aylık ve özlük hakları yönünden 4857 sayılı İş Kanunu 

hükümlerine tabi olmak üzere)  

Doçent ve Yardımcı Doçent kadrosuna başvuracakların Fakülte/Bölüm/Anabilim Dalını 

belirtir bir dilekçe ekinde, nüfus cüzdanı fotokopisi, 2 adet fotoğraf, özgeçmişlerini, öğrenim 

durumlarını gösterir belgeleri, bilimsel yayın ve çalışmalarını kapsayan (Doçent ve Yardımcı 

Doçentler için 4 takım) dosyalarını vermeleri gerekmektedir.  

1- Başvurular ilanın Resmi Gazete’de yayımı tarihinden itibaren 15 gün içerisinde 

Rektörlük Personel Müdürlüğüne teslim edilecektir.  

2- Posta ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir. İlanımıza http://www.ufuk.edu.tr 

adresinden ulaşılabilir. 
 

FAKÜLTESİ ANABİLİM DALI KADRO ÜNVANI ADEDİ 

Tıp Fakültesi Fizyoloji Doçent 1 

Tıp Fakültesi  Ortopedi ve Travmatoloji Yardımcı Doçent 1 

Tıp Fakültesi Radyoloji Yardımcı Doçent 1 

 5548/1-1 
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İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Rektörlüğünden: 

Aşağıda anabilim dalı itibariyle unvan ve şartı belirtilen, Enstitümüz Mühendislik 

Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümünde açık bulunan kadroya 2547 sayılı Yükseköğretim 

Kanunu, 28.01.1982 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan "Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve 

Atanma Yönetmeliği"nin ilgili maddeleri, Enstitümüzün Minimum Akademik Yükseltme ve 

Atama Ölçütleri ile İlgili Esasları, Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve 

Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik ve Enstitümüz 

Senatosunun 08.01.2013 tarih ve 1/2 sayılı Kararı hükümlerine göre öğretim elemanı alınacaktır. 

1 - İstenen Belgeler: 

Doçent kadroları daimi statüde olup, yukarıda belirtilen şartlara haiz adayların özgeçmiş, 

lisans, yüksek lisans ve doktora diplomaları, doktora tezi, doçentlik belgesi, yayın listeleri ile 

bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan dosyayı doçentler 4 nüsha olarak hazırlayarak; bir 

dilekçe, iş talep formu ve 2 adet fotoğraf ile birlikte Rektörlük Personel Dairesi Başkanlığına 

(Gülbahçe Köyü Kampüs alanı Urla-İZMİR) müracaat etmeleri gerekmektedir. 

2 - Adayların 657 sayılı Kanun'un 48. maddesindeki şartları taşımaları gerekmektedir. 

3 - Başvuracakların, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, 28.01.1982 tarihli Resmi 

Gazete’de yayımlanan Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ile Enstitümüzün 

Minimum Akademik Yükseltme ve Atama Ölçütleri ile İlgili Esasları, Yükseköğretim 

Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara 

İlişkin Yönetmelik hükümlerini sağlamaları ve Enstitümüz Senatosunun 08.01.2013 tarih ve 1/2 

sayılı Kararı ile belirlenen yabancı dil puanına sahip olmaları gerekmektedir. (Senato Kararı, 

Kanun ve Yönetmelikler http://www.iyte.edu.tr adresinden temin edilebilir.) 

4 - Yurtdışından alınmış diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış 

olması şarttır. 

5 - Başvuru süresi ilanın yayım tarihinden itibaren 15 (onbeş) gündür. Posta ile yapılan 

başvurular kabul edilmeyecektir. 

 

Birimi 

Anabilim 

Dalı Unvan Adet Derece Açıklama 

Mühendislik 

Fakültesi 

İnşaat 

Mühendisliği 
Doçent 1 1 

Betonarme yapıların dinamik 

değişkenlerinin deneysel tespiti, 

yapıların iki yönlü deprem 

etkileri altındaki davranışı ve 

deprem performansları ışığında 

mevcut uygulamaları iyileştirme 

alanlarında çalışmalarının 

olması. 

 5536/1-1 
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Uluslararası Antalya Üniversitesi Rektörlüğünden: 

Üniversitemiz Mühendislik Fakültesi için aşağıda belirtilen 2547 Sayılı Yükseköğretim 

Kanunu ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği gereğince “ Öğretim Üyesi”  

alınacaktır. 

Başvuru Belgeleri 

Doçentlik İçin: 

Doçentlik kadrosu devamlı statüde olup, atanmak isteyen adayların, “Öğretim Üyeliğine 

Yükseltilme ve Atama Yönetmeliğinin” 16. Maddesinde belirtilen şekilde, dilekçe ekinde 

özgeçmişini, Doçentlik belgesini, 4 adet fotoğraflarını, yayın listesini (Başlıca araştırma eseri 

belirtilecektir.), bilimsel çalışma ve yayınları ile bunlara yapılan atıfları 4 adet dosya halinde 

hazırlayarak Rektörlüğümüz Personel Dairesi Başkanlığına, 

Başvuru Süresi: İlan tarihinden itibaren 15 gün içerisinde şahsen başvurmaları 

gerekmektedir. 

Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurul tarafından denkliğinin 

onaylanmış olması şarttır. Üniversitelerarası Kurul tarafından denkliği onaylanmamış diplomayla 

ve eksik evrakla başvuranların başvuruları kabul edilmeyecektir. 

İlgililerin Üniversitemizin Üniversite Cad. No:2 Döşemealtı /ANTALYA adresine şahsen 

başvurmaları gerekmektedir. Eksik evrakla ve posta ile yapılan başvurular geçersiz sayılacaktır ve 

en fazla bir pozisyon için başvuru yapılacaktır. 

İlan olunur. 

 

ULUSLARARASI ANTALYA ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK PERSONEL İLANI 

Birimi 
Bölümü/ 

Programı 
Unvanı Adet Özel Koşul 

Mühendislik 

Fakültesi 

İnşaat 

Mühendisliği 

Bölümü 

Doçent 1 

- Mühendislik Fakültesi lisans mezunu olmak. 

- İnşaat Mühendisliği alanında doktora yapmış olmak.  

- Çelik yapılar, çelik-beton karma yapılar, yapısal 

çelik birleşimlerinin davranışı, ince cidarlı çelik yapı 

elemanlarının davranış ve tasarımı alanlarında 

çalışmalar yapmış olmak. 

 5538/1-1 

—— • —— 

Başbakanlık Vakıflar Genel Müdürlüğünden: 

VAKFIN ADI: Meliha Ali İhsan Dirikoç Eğitim ve Milli Kültüre Hizmet Vakfı. 

VAKFEDENLER: İhsan DİRİKOÇ. 

VAKFIN İKAMETGÂHI: İSTANBUL. 

VAKFIN TESCİL KARARINI VEREN MAHKEMENİN ADI, KARAR TARİHİ VE 

NO’SU: İstanbul Anadolu 24. Asliye Hukuk Mahkemesinin 10/06/2014 tarihli tavzih kararı ile 

08/05/2014 tarih, E:2013/923, K:2014/181 sayılı kararı. 

VAKFIN AMACI: Öğrencileri ve ihtiyaç sahiplerini, her bakımdan korumak, onlara 

maddeten ve manen yardımcı olmaktır. 

VAKFIN MAL VARLIĞl : 100.000 TL nakit. 

YÖNETİM KURULU : Nihat ERGÜN, İbrahim KARAOSMANOĞLU, Ömer POLAT, 

Macit HALDIZ, İsmail KARAOSMANOĞLU, Güngör ÇEPNİ, Halit ÇOKAN. 

VAKFIN SONA ERMESİ HALİNDE MAL VE HAKLARIN DEVRİ : Tasfiyesinden 

arta kalan mal ve hakları İstanbul ve Civarı Eğitim ve Milli Kültüre Hizmet Vakfı’na devredilir. 

Türk Medeni Kanununun 104. maddesi gereğince ilan olunur. 5537/1-1 
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Uşak Üniversitesi Rektörlüğünden: 

* Üniversitemizde açık bulunan öğretim üyesi kadrosuna 2547 Sayılı Kanunu ve bu 

kanuna dayalı olarak çıkartılan yönetmelik hükümlerine göre, Akademisyenler alınacaktır. 

*Adayların, 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesindeki şartları 

taşımaları gerekmektedir. 

* Profesör ve Doçent kadroları devamlı statüdedir. 

* Adaylar http://personel.usak.edu.tr/index.php?sayfa=form.php adresinde bulunan öğretim 

üyeleri “başvuru formundan” doldurarak, öğrenim belgelerinin fotokopisi, nüfus cüzdan 

fotokopisi ve 2 adet fotoğraf ile birlikte; 

1) Profesör kadrolarına müracaat edecek adaylar; Bilimsel çalışma-yayınlarını doçentlik 

belgesi, özgeçmiş ve (6 takım) yayın dosyaları ile Rektörlük Personel Daire Başkanlığına şahsen 

başvuracaklardır. 

2) Doçent kadrolarına müracaat edecek adaylar; Bilimsel çalışma-yayınlarını doçentlik 

belgesi, özgeçmiş ve (4 takım) yayın dosyaları ile Rektörlük Personel Daire Başkanlığına şahsen 

başvuracaklardır. 

3) Yardımcı Doçent kadrolarına müracaat edecek adaylar; Yabancı dil belgesi,  Doktora 

diploması, bilimsel çalışma-yayınlarını, özgeçmiş ve (4 takım) yayın dosyaları ile ilgili birimlere 

şahsen başvurmaları gerekmektedir. 

Genel Açıklamalar 

1. İlan edilen bütün unvanlar için, Yabancı Ülkelerden alınan diplomaların 

Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması şarttır. 

2. Başvuran adayların koşullarının sonradan uygun olmadığının anlaşılması halinde 

atamaları yapılmayacak ve iptal edilecektir. 

3. Bir adayın sadece bir kadroya başvurma imkânı vardır. 

4. Mezuniyet belgesi, doktora öğrenim belgeleri tasdikli olacaktır veya aslı ile birlikte 

ilgili Birimlerde tasdik edilecektir. 

5. Başvuru evrakları iade edilmeyecektir. 

6. Erkek adayların askerlik durum belgesini başvuru evraklarına eklemeleri 

gerekmektedir. 

7. Adaylar dosyalarını gönderim kutusu içinde teslim edeceklerdir. 

8. Yrd. Doç. Dil sınavı tarihi son müracaat tarihinden sonra, İlgili birimler tarafından 

Üniversitemizin www.usak.edu.tr  web adresinde duyurulacaktır. 

- Yardımcı Doçentler için, Üniversitemizin yapacağı yabancı dil sınavından en az 70 

(yetmiş) puan almış olmak gerekmektedir. 

- Müracaatların gerekli belgelerle birlikte ilanın yayımı tarihinden itibaren son müracaat 

tarihine kadar yapılması gerekmektedir. 

Son Müracaat Tarihi : 14/07/2014 mesai bitimine kadardır. 

 

Kadro 

No 

Kadro 

Unvan 
Derece 

Bölüm/ 

Anabilim Dalı 
Adet İlan Açıklaması 

Eğitim Fakültesi 

317 Yrd. Doç. 1 Böte/Böte 1 

Java, PHP, 30 Studio Max İle Öğretim 

Materyali Geliştirme konularında 

deneyimli, uzaktan eğitim konusunda ve 

elektronik alanında çalışmalar yapmış 

olmak. 

Fen-Edebiyat Fakültesi 

459 Doçent 2 
Arkeoloji/Klasik 

Arkeoloji 
1 

Antik Çağ Mozaik ve Mimari Bezemeler 

hakkında çalışmaları bulunmak. 

292 Yrd. Doç. 2 

Türk Dili ve 

Edebiyatı/Yeni Türk 

Edebiyatı 

1 

Yeni Türk şiirinde halk kültürü ve destan  

yazma geleneği üzerinde çalışmalar 

yapmış olmak. 
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Kadro 

No 

Kadro 

Unvan Derece 

Bölüm/ 

Anabilim Dalı Adet İlan Açıklaması 

557 Yrd. Doç. 3 Matematik/Topoloji 1 

Vektor değerli integraller ve vektör 

değerli ölçüler konusunda çalışmaları 

bulunmak. 

Banaz M.Y.O. 

509 Yrd. Doç. 1 
İnşaat/İnşaat 

Teknolojisi 
1 

Borlu beton üzerine çalışmaları 

bulunmak. 

515 Yrd. Doç. 4 

Kimya ve Kimyasal 

işleme 

T./Laboratuvar T. 

1 

Dihidrobenzhomobarralen in sentez ve 

düzenlenmesi reaksiyonları konusunda 

çalışmaları olmak. 

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 

496 Yrd. Doç. 3 

Kamu 

Yönetimi/Hukuk 

Bilimleri 

1 
İnsan hakları konusunda çalışmaları 

olmak. 

Mühendislik Fakültesi 

589 Doçent 2 Makine Müh./Enerji 1 
Yoğunlaştırılmış güneş enerjisi 

konularında çalışmaları bulunmak. 

1140 Yrd. Doç. 3 
Gıda Mühendisliği 

Bölümü 
1 

Aroma maddelerinin biyoteknolojik yolla 

üretimi ve duyusal analizler konusunda 

çalışmalar yapmış olmak. 

Sağlık Yüksekokulu 

99 Profesör 1 
Fizyoterapi ve 

Rehabilitasyon 
1   

İletişim Fakültesi  

756 Yrd. Doç. 3 Yeni Medya 1 

İletişim Fakültesi mezunu olmak ve 

gazetecilik alanında doktora yapmış 

olmak. 

4 Profesör 1 
Gazetecilik/Genel 

Gazetecilik 
1   

Ziraat ve Doğa Bilimleri Fakültesi 

409 Yrd. Doç. 1 
Bitki 

Koruma/Fitopatoloji 
1 

Ziraat Fakültelerinin Bitki Koruma 

Bölümünde, Fitopatoloji Anabilim 

Dalında Yüksek Lisansı ve Doktorasını 

yapmış olmak. Çilek Fidelerinde görülen 

Fungal Hastalıkların Tanısı (Klasik ve 

Moleküler) üzerinde çalışma yapmış 

olmak. 

İslami İlimler Fakültesi 

212 Profesör 1 
İslam Tarihi ve 

Sanatları/İslam Tarihi 
1   

Sivaslı M.Y.O. 

1160 Yrd. Doç. 4 
Bitkisel ve Hayvansal 

üretim/Organik Tarım 
1 

Badem seleksiyonu ve terbiye 

sistemlerinin, kiraz performansı üzerinde 

etkileri alanında çalışmaları olmak. 

 5463/1-1 
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Türk Standardları Enstitüsü İzmir Belgelendirme Müdürlüğünden: 

TSE İZMİR BELGELENDİRME MÜDÜRLÜĞÜ MAYIS 2014 HİZMET YETERLİLİK 

BELGESİ İPTAL, SÖZLEŞMESİ FESİH EDİLEN FİRMALAR 

 

FİRMA ÜNVANI 
BELGE 

KONUSU 
BELGE NO 

FESİH 

TARİHİ 

FESİH 

GEREKÇESİ 

HALİL SOYER TS 12047 35-HYB-1119 02.05.2014 FİRMA İSTEĞİ 

UĞURLUM OTO BAKIM OTO 

KİRALAMA TURİZM GIDA 

SANAYİ VE TİCARET 

LİMİTED ŞİRKETİ 

TS 12047 35-HYB-2513 06.05.2014 

ARA KONTROL 

0LUMSUZ 

KARACA AKARYAKIT 

POMPALARI MAK. SAN VE 

TİC LTD.ŞTİ. 

TS 12873 35-HYB-778 06.05.2014 

ARA KONTROL 

0LUMSUZ 

UYGUN MOBİLYA TS 12487 35-HYB-1164 06.05.2014 FİRMA İSTEĞİ 

C.P. STANDART GIDA SANAYİ 

VE TİCARET A.Ş. 
TS 1446 35-HYB-1903 06.05.2014 

FİRMA İSTEĞİ 

MERKA KALIP MAK. PLASTİK 

SAN. TİC. LTD. ŞTİ. 

TS 13005-

TS 12487 
35-HYB-2207 06.05.2014 

ARA KONTROL 

0LUMSUZ 

ABP MAKİNA SAN VE TİC 

LTD.ŞTİ. 
TS 13201 35-HYB-2296 13.05.2014 

ARA KONTROL 

OLUMSUZ 

MEHMET GÜRSOY TS 8799 

TS 8516 
35-HYB-1916 13.05.2014 

ARA KOTROL 

OLUMSUZ 

TIRAK OTOMOTİV SANAYİ 

VE TİCARET (EÜ:KARŞIYAKA 

TIRAK OTOMOTİV) LTD. ŞTİ. 

TS 12047 35-HYB-1300 06.05.2014 

FİRMA İSTEĞİ 

KARŞIYAKA MERKEZİ ELKN. 

SERVİS.VE TİC.LTD.ŞTİ. 

TS 10079-

TS 10956-

TS 12498-

TS 12540 

35-HYB-37 13.05.2014 

TALİMATA 

AYKIRILIK 

ANEMON GIDA TURİZM 

TİCARET ÖZEL ÇOCUK 

GELİŞİM EĞİTİM VE 

REHABİLİTASYON ÖZEL 

SAĞLIK HİZMETLERİ 

PAZARLAMA İTHALAT 

İHRACAT TEKSTİL LTD. ŞTİ. 

TS 12559 35-HYB-2212 09.05.2014 

TALİMATA 

AYKIRILIK 

EKİN SES IŞIK GÖRÜNTÜ SİS. 

TUR. TİC. VE SAN. LTD. ŞTİ. 
TS 10956 35-HYB-686 09.05.2014 

TALİMATA 

AYKIRILIK 

BİLÇEV MÜHENDİSLİK 

ARITMA MAKİNE KİMYA 

İNŞAAT DANIŞMANLIK 

İTHALAT İHRACAT SANAYİ 

TİCARET 

TS 13082-

TS 13078 
35-HYB-4959 08.05.2014 

TALİMATA 

AYKIRILIK 

İNFORMATİK BİLİŞİM 

TEKNOLOJİLERİ SANAYİ VE 

TİC.LTD.ŞTİ-İZMİR ŞUBESİ 

TS 12498 35-HYB-2363 09.05.2014 

TALİMATA 

AYKIRILIK 
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FİRMA ÜNVANI 
BELGE 

KONUSU 
BELGE NO 

FESİH 

TARİHİ 

FESİH 

GEREKÇESİ 

KOBİMAR E-TİCARET 

LİMİTED ŞİRKETİ 

TS 13078-

TS 13082 
35-HYB-5029 09.05.2014 

FİRMA İSTEĞİ 

BİOMOL BİYO MEDİKAL 

LABARATUVAR SİSTEMLERİ 

SANAYİ VE TİCARET LTD. 

ŞTİ. 

TS 12426 35-HYB-2305 09.05.2014 

TALİMATA 

AYKIRILIK 

KAYMAK TİCARET-

SEYFETTİN KAYMAK 
TS 11939 35-HYB-3900 09.05.2014 

TALİMATA 

AYKIRILIK 

HATİCE YAY - GÜMÜŞ 

BOBİNAJ 

TS 12711-

TS 12650 
35-HYB-1733 13.05.2014 

TALİMATA 

AYKIRILIK 

FATİH ACAR ASANSÖR 

TAMİR PARÇA BAKIM 

HİZMETLERİ SANAYİ 

TİCARET 

TS 12255 35-HYB-4955 13.05.2014 

TALİMATA 

AYKIRILIK 

AS TEKNİK –AKİF KOŞTUR TS 10079-

TS 12850 
35-HYB-2259 13.05.2014 

TALİMATA 

AYKIRILIK 

BEŞLER SERVİS OTOM. 

YEDEK PARÇA SAN.VE 

TİC.LTD.ŞTİ. 

TS 12047 35-HYB-1052 13.05.2014 

TALİMATA 

AYKIRILIK 

MEDİTERA TIBBI MALZ SAN 

VE TİC A.Ş 
TS 12426 35-HYB-5007 16.05.2014 

FİRMA İSTEĞİ 

GÜLDOĞAN İNŞAAT 

TEK.HAY.SAN VE TİC.LTD.ŞTİ 
TS 11939 35-HYB-2502 22.05.2014 

FİRMA İSTEĞİ 

DUMANLI TARIM, 

HAYVANCILIK GIDA VE SÜT 

SAĞIM MAKTİCARETİ- 

VESİLE DUMANLILAR 

TS 12600 35-HYB-1335 23.05.2014 

FİRMA İSTEĞİ 

TUĞBA KÜÇÜK 
TS 12047 35-HYB-1100 26.05.2014 

ARA KONTROL 

OLUMSUZ 

KAR-SA ASANSÖRLERİ VE 

BİLGİ SİST FARUK SAVAŞ 
TS 12255 35-HYB-4957 26.05.2014 

ARA KONTROL 

OLUMSUZ 

MES BÜRO MAKİNALARI 

SAN. VE TİC.LTD.ŞTİ. 

TS 12853, 

TS 12907 
35-HYB-1396 28.05.2014 

FİRMA İSTEĞİ 

CELAL ŞAVLUĞ TS 10079-

TS 12355-

TS 12850 

14.31.35-3/4953 11.06.2014 

YILLIK VİZESİNİ 

YAPTIRMADIĞI 

İÇİN OLUMSUZ 

BEYAZ DENTAL MEDİKAL-

RECEP SARI 
TS 12426 35-HYB-2208 21.05.2014 

TALİMATA 

AYKIRILIK 

ÖZER OTOGAZ DÖNÜŞÜM 

SİSTEMLERİ ERKAN KAPTAN 
TS 12664-1 35-HYB-2504 21.05.2014 

TALİMATA 

AYKIRILIK 

EGE SERA TARIM ÜRÜNLERİ 

SANAYİ VE TİCARET 

LİMİTED ŞİRKETİ 

TS 13573 35-HYB-5054 21.05.2014 

TALİMATA 

AYKIRILIK 
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FİRMA ÜNVANI 
BELGE 

KONUSU 
BELGE NO 

FESİH 

TARİHİ 

FESİH 

GEREKÇESİ 

MEHMET DÜNDAR-BERK 

OTOGAZ DÖNÜŞÜM 

SİSTEMLERİ 

TS 12664-1 35-HYB-1331 21.05.2014 

TALİMATA 

AYKIRILIK 

GÜÇTEKNİK BİLGİSAYAR 

KORUMA SİS.VE 

ELEKTR.SAN.TİC.LTD.ŞTİ 

TS 12871 35-HYB-1258 21.05.2014 

TALİMATA 

AYKIRILIK 

HALİL MERMER TS 12047 35-HYB-1900 20.05.2014 FİRMA İSTEĞİ 

NECİMBEY İNŞAAT TEMİZLİK 

TURİZM GIDA TİC.VE SAN. 

LTD. ŞTİ 

TS 12868- 

TS 12866 
35-HYB-5013 20.05.2014 

TALİMATA 

AYKIRILIK 

İNTERMET METAL VE 

MAKİNA SANAYİ VE 

TİCARET LTD.ŞTİ. 

TS 13005 35-HYB -2466 22.02.2014 

TALİMATA 

AYKIRILIK 

YAME HAVALANDIRMA 

KANAL MONTAJ SATIŞ TAA. 

SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. 

TS 12850 35-HYB-4974 21.05.2014 

TALİMATA 

AYKIRILIK 

BİLAL MEŞE-BM ELEKT. 

BÜRO MAK. SATIŞI VE 

SERVİSİ 

TS 12749-

TS 12498-

TS 12125 

35-HYB-564 21.05.2014 

TALİMATA 

AYKIRILIK 

 5521/1-1 

—— • —— 

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Erenköy Gümrük Müdürlüğünden: 

Müdürlüğümüzce Kar-tes Kesici Takımlar San. ve Tic. Ltd. Şti. firması adına tescilli 

aşağıda sayı ve tarihleri belirtilen serbest dolaşıma giriş beyannameleri muhteviyatı eşyadan 

kaynaklanan ihtilafla alakalı olarak, beyannamelerin tescil tarihinde adı geçen firmanın dolaylı 

temsilcisi AGM Gümrük Müşavirliği Ltd. Şti. (Yeni Ticaret Ünvanı: AGM LOJİSTİK VE OTO 

KİRALAMA TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ) adına düzenlenen ek tahakkuk ve para cezaları 

kararları, firmanın adresinin yetersiz olması ve yapılan tebligatlarımızın iade edilmesi nedeniyle 

bu güne kadar tebliğ edilememiştir. Bu nedenle 7201 sayılı Tebligat Kanunu'nun 28 ve 29 

maddeleri gereğince ilanen tebliğine karar verilmiştir. 

Söz konusu ek tahakkuk ve buna bağlı para cezaları ilanen tebliğ olunur. 

 

BEYANNAME NO/TARİH: KDV KKDF KDV PARA CEZASI: TEBLİĞE İLİŞKİN YAZI 

199957/13.12.2011 29.870,00-TL 10.297,00-TL 89.610,00-TL 39293/18.10.2012 

56164/05.04.2012 8.210,00-TL 2.904,00-TL 24.630,00-TL 39426/18.10.2012 

4802/10.01.2012 13.694,00-TL 6.171,00-TL 41.082,00-TL 39294/18.10.2012 

143492/08.09.2011 5.822,00-TL 1.033,00-TL 17.466,00-TL 39292/18.10.2012 

130991/12.08.2011 28.464,00-TL 6.081,00-TL 85.392,00-TL 39289/18.10.2012 

24473/16.02.2011 10.365,00-TL 3.634,00-TL 31.095,00-TL 39291/18.10.2012 

29918/24.02.2012 24.934,00-TL 9.265,00-TL 74.802,00-TL 39282/18.10.2012 

163108/11.10.2011 11.950,00-TL 3.757,87-TL 35.850,23-TL 39424/18.10.2012 

181272/18.10.2012 27.833,11-TL 8.752,55-TL 83.499,33-TL 39425/18.10.2012 

18805/07.02.2012 31.811,65-TL 10.003,66-TL 95.434,95-TL 39423/18.10.2012 

146373/11.09.2011 3.682,44-TL 1.220,89-TL 14.709,99-TL 39427/18.10.2012 

21125/10.02.2012 6.459,86-TL 2.031,52-TL 19.379,58-TL 39430/18.10.2012 

 5271/1-1 
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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

1. İhale Kayıt Numarası (İKN) 2013/100339 

2. Yasaklama Kararı Veren 

Bakanlık/Kurum 
TC Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı 

3. İhaleyi Yapan İdarenin  

Adı 
Türkiye Petrolleri Anonim 

Ortaklığı Genel Müdürlüğü 
İl/İlçe Ankara/Çankaya 

Adresi 

Söğütözü Mahallesi, 2180. Cadde 

No: 86   06100                         

Çankaya - Ankara / Türkiye 

Tel-Faks 3122072000-3122869000 

Posta Kodu 6100 E-Mail tpaocc@tpao.gov.tr 

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi 5. Ortak ve/veya Ortaklıkların 

Adı/Unvanı 
Ortaanadolu Yapı Mak. Tur. Mad. San. 

ve Tic. Ltd. Şti. 
Ali Abbas Boynueğri 

Adresi 
Organize Sanayi Bölgesi 8. Cd. No: 20 

Çorum 

Organize Sanayi Bölgesi 8. Cd. 

No: 20 Çorum 

T.C. Kimlik No.  36040196526 

Vergi Kimlik/ 

Mükellefiyet No. 
6470303879  

Kayıtlı Olduğu 

Ticaret/Esnaf Odası 
Çorum  

Ticaret/Esnaf Sicil 

No. 
10581  

6. Yasaklama 

Süresi 
Ay (  ) Yıl (2) 

7. Yasaklamanın 

Dayanağı ve Kapsamı 

a-4734 

KİK 
(  ) 

b-4735 

KİSK 
(X) 

 

c-2886 DİK (  ) d-Diğer Mevzuat (  ) 

Tüm İhalelerden (X) Tüm İhalelerden (  ) 

Bakanlık İhalelerinden (  ) Bakanlık İhalelerinden (  ) 

Kurum İhalelerinden (  ) Kurum İhalelerinden (  ) 

 5547/1-1 
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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

1. İhale Kayıt Numarası (İKN) 2014/52828 

2. Yasaklama Kararı Veren 

Bakanlık/Kurum 
T.C. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı 

3. İhaleyi Yapan İdarenin  

Adı 

Sosyal Güvenlik Kurumu 

Başkanlığı İnşaat ve Emlak Daire 

Başkanlığı 

İl/İlçe Ankara/Çankaya 

Adresi Adakale Sok. No:30 Yenişehir Tel-Faks 0312 585 60 00-0312 433 85 49 

Posta Kodu 06420 E-Mail  

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi 5. Ortak ve/veya Ortaklıkların 

Adı/Unvanı 
Kap-Tan Termal Devremülk Turz. 

İnş. Tic. Ltd. Şti. 
 

Adresi 
Akpınar Mah. 850 Cad. No:12/13 

Dikmen/Çankaya/ Ankara 
 

T.C. Kimlik No.   

Vergi Kimlik/ 

Mükellefiyet No. 
4970437812  

Kayıtlı Olduğu 

Ticaret/Esnaf Odası 
Ankara Ticaret Odası  

Ticaret/Esnaf Sicil No. 35/9192  

6. Yasaklama 

Süresi 
Ay (  ) Yıl 

1 

(Bir) 

7. Yasaklamanın 

Dayanağı ve Kapsamı 

a-4734 

KİK 
(X) 

b-4735 

KİSK 
(  ) 

 

c-2886 DİK (  ) d-Diğer Mevzuat (  ) 

Tüm İhalelerden (X) Tüm İhalelerden (  ) 

Bakanlık İhalelerinden (  ) Bakanlık İhalelerinden (  ) 

Kurum İhalelerinden (  ) Kurum İhalelerinden (  ) 
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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

1. İhale Kayıt Numarası (İKN) 2014/52828 

2. Yasaklama Kararı Veren 

Bakanlık/Kurum 
T.C. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı 

3. İhaleyi Yapan İdarenin  

Adı 

Sosyal Güvenlik Kurumu 

Başkanlığı İnşaat ve Emlak Daire 

Başkanlığı 

İl/İlçe Ankara/Çankaya 

Adresi Adakale Sok. No:30 Yenişehir Tel-Faks 0312 585 60 00-0312 433 85 49 

Posta Kodu 06420 E-Mail  

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi 5. Ortak ve/veya Ortaklıkların 

Adı/Unvanı 
BPM Mim. Müh. İnş. San. Tic. 

Ltd. Şti. 
Uğur Bozkurt – 34106028194 

Adresi 
Portakal Çiçeği Sok. 41/8 

Çankaya/Ankara 
 

T.C. Kimlik No.   

Vergi Kimlik/ 

Mükellefiyet No. 
1870287128  

Kayıtlı Olduğu 

Ticaret/Esnaf Odası 
Ankara Ticaret Odası  

Ticaret/Esnaf Sicil No. 35/12363  

6. Yasaklama 

Süresi 
Ay (  ) Yıl 

1 

(Bir) 

7. Yasaklamanın 

Dayanağı ve Kapsamı 

a-4734 

KİK 
(X) 

b-4735 

KİSK 
(  ) 

 

c-2886 DİK (  ) d-Diğer Mevzuat (  ) 

Tüm İhalelerden (X) Tüm İhalelerden (  ) 

Bakanlık İhalelerinden (  ) Bakanlık İhalelerinden (  ) 

Kurum İhalelerinden (  ) Kurum İhalelerinden (  ) 

 5468/2/1-1 
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İ Ç İ N D E K İ L E R

BAŞBAKANLIK BASIMEVİ Perakende Satış Fiyatı  (KDV dahil)   40 Kr 
www.bbasimevi.gov.tr
e-posta : bbasimevi@basbakanlik.gov.tr

YASAMA BÖLÜMÜ

TBMM KARARI
1063 Türkiye Büyük Millet Meclisinin Çalışma Süresinin Uzatılmasına Dair

Karar

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

BAKANLAR KURULU KARARI
2014/6524 Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları Anonim Şirketine Bağlı

İşyerlerinde Kristal-İş Sendikası Tarafından Uygulanmakta Olan
Grevin, Genel Sağlığı ve Millî Güvenliği Bozucu Nitelikte
Görüldüğünden 60 Gün Süreyle Ertelenmesi Hakkında Karar

BAKANLIKLARA VEKÂLET ETME İŞLEMİ
— Avrupa Birliği Bakanlığına, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Ayşenur İSLAM’ın

Vekâlet Etmesine Dair Tezkere
— Sağlık Bakanlığına, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Ayşenur İSLAM’ın

Vekâlet Etmesine Dair Tezkerenin İptaline Dair Tezkere

DANIŞTAY ÜYELİĞİNE SEÇME KARARI
— Danıştay Üyeliğine, Devlet Denetleme Kurulu Başkanı Cemal BOYALI’nın

Seçilmesine Dair Karar (2014/11)

YÖNETMELİKLER
— Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı İdari Teşkilatı Görevde Yükselme ve

Unvan Değişikliği Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik
— Tarımda Kullanılan Kimyevi Gübrelere Dair Yönetmelikte Değişiklik

Yapılmasına Dair Yönetmelik
— Tüketici Ödülleri Yönetmeliği
— Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para İhracı ile Ödeme Kuruluşları ve

Elektronik Para Kuruluşları Hakkında Yönetmelik

GENELGE
— Cumhurbaşkanlığı Seçimi ile İlgili 2014/11 Sayılı Başbakanlık Genelgesi

TEBLİĞ
— Ödeme Kuruluşları ve Elektronik Para Kuruluşlarının Bilgi Sistemlerinin

Yönetimine ve Denetimine İlişkin Tebliğ

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




