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       YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumundan:
BANKALARIN İÇ SİSTEMLERİ VE İÇSEL SERMAYE YETERLİLİĞİ

DEĞERLENDİRME SÜRECİ HAKKINDA YÖNETMELİKTE
DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 11/7/2014 tarihli ve 29057 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Bankaların
İç Sistemleri ve İçsel Sermaye Yeterliliği Değerlendirme Süreci Hakkında Yönetmeliğin 5 inci
maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(3) Yönetim kurulu, İSEDES’in tesis edilmesi ve uygulanmasını temin etmek suretiyle
maruz kalınan riskler için yeterli sermaye bulundurulmasını sağlamakla yükümlüdür.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin birinci fıkrasının (g) bendi aşağıdaki
şekilde değiştirilmiştir.

“g) Aşağıda belirtilen kuruluşlar dışında başka bir ticari kuruluşta görev almaması; 
1) Yönetim kurulu üyeliği görevi ile sınırlı olmak üzere konsolide denetime tabi ortak-

lıklar, 
2) Bankada doğrudan ya da dolaylı pay sahibi olan yurt içinde ya da yurt dışında kurulu

tüzel kişiliğe sahip ortaklıklar, 
3) Bankanın gerçek kişi ortaklarının ya da (2) numaralı alt bentte belirtilen ortaklarının

birlikte veya tek başlarına, doğrudan ya da dolaylı olarak kontrol ettikleri ya da sınırsız sorum-
lulukla katıldıkları yurt içinde ya da yurt dışında kurulu kredi kuruluşları ile finansal kuruluş-
lar,

şarttır. Bu fıkranın (a) bendinin (2) numaralı alt bendi, denetim komitesi üyesinin aynı
zamanda iç sistemler ile mali kontrol ve muhasebe birimlerinde görev yapabileceği anlamına
gelmez. Bu fıkranın (g) bendindeki görev alma yasağı, bir yasayla veya yasanın verdiği yetkiyle
ülke kalkınmasının veya belli bir sektörün veya alanın finansmanı amacıyla kurulmuş, mevduat
ve katılım fonu kabul etmeyen bankaların denetim komitesi üyeleri hakkında uygulanmaz.”
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MADDE 3 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

MADDE 4 – Bu Yönetmelik hükümlerini Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kuru-

mu Başkanı yürütür.

—— • ——
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumundan:

BANKALARIN LİKİDİTE KARŞILAMA ORANI HESAPLAMASINA İLİŞKİN

YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 21/3/2014 tarihli ve 28948 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Bankaların

Likidite Karşılama Oranı Hesaplamasına İlişkin Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin üçüncü ve

beşinci fıkraları aşağıdaki gibi değiştirilmiş ve aynı maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir. 

“(3) Konsolide olmayan toplam ve yabancı para likidite karşılama oranları sırasıyla,

Türk Lirası ile yabancı para birimi toplamı ve yabancı para üzerinden günlük olarak hesapla-

nacak likidite karşılama oranlarının haftalık basit aritmetik ortalaması alınmak; konsolide top-

lam ve yabancı para likidite karşılama oranları sırasıyla, Türk Lirası ile yabancı para birimi

toplamı ve yabancı para üzerinden günlük olarak hesaplanacak likidite karşılama oranlarının

aylık basit aritmetik ortalaması alınmak suretiyle hesaplanır.”

“(5) Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının uygun görüşü alınarak Kurul, kalkınma

ve yatırım bankaları için dördüncü fıkrada belirtilen oranlardan farklı oranlar belirleyebilir.” 

“(6) Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası ile yapılacak değerlendirme sonucunda fi-

nansal piyasaların genelinde likidite sıkışıklığı yaşandığı kanaatine varılması halinde, Türkiye

Cumhuriyet Merkez Bankasının uygun görüşü alınarak, yüksek kaliteli likit varlıkların kulla-

nılması suretiyle likidite karşılama oranlarının dördüncü fıkrada belirtilen oranların altında kal-

masına Kurul tarafından izin verilebilir.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 5 inci maddesinin ikinci fıkrasının (d) bendi aşağıdaki

şekilde değiştirilmiştir.

“d) Kullanımını, satışını, transfer edilmesini, tasfiye edilmesini engelleyen yasal, dü-

zenleyici,  sözleşmeye dayanan, operasyonel veya bunların dışında herhangi bir kısıtlama bu-

lunmamalı.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin birinci fıkrasının (b) ve (ç) bentleri

aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“b) Merkez Bankası politikalarının likidite sıkışıklığı zamanlarında bankaların kulla-

nımına izin verdiği tutar kadarıyla sınırlı olmak üzere merkez bankaları nezdindeki vadeli ve

vadesiz serbest hesaplar ile zorunlu karşılıklar.”

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

11/7/2014 29057

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

23/10/2015 29511
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“ç) T.C. Hazine Müsteşarlığınca ya da Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasınca Türk

Lirası cinsinden ihraç edilen borçlanma araçlarının tamamı ile bunlar tarafından yabancı para

cinsinden ihraç edilen borçlanma araçlarının, bankanın aynı para birimi cinsinden, varlık ve

yükümlülükleri üzerinden bu Yönetmelik kapsamında hesaplanacak net nakit çıkışları kadarlık

kısmı.”

“(2) Birinci fıkranın (b) bendinin uygulanmasında yurtdışı şubeler ile konsolide edilen

yurtdışında yerleşik kredi kuruluşları ve finansal kuruluşların bulunduğu ülkelerdeki merkez

bankaları nezdindeki hesaplar için uygulanan dikkate alınma oranlarının daha ihtiyatlı olması

durumunda bu oranlar uygulanır.”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesinin birinci fıkrasının (ç) ve (d) bentleri

aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

“ç) Borsada işlem gören ve merkezi takasa tabi olan hisse senetlerinden BIST100 en-

deksi içerisinde olan veya yurtdışı şubelerin bulunduğu ülkelerin ana endeksleri içerisinde ve

ulusal para birimleri cinsinden olan hisse senetleri.”

“d) Konsolide likidite karşılama oranı hesaplamasına münhasır olarak, ana ortaklık ban-

kaların konsolide ettiği yurtdışında yerleşik kredi kuruluşları veya finansal kuruluşların bulun-

duğu ülkelerin borsalarında işlem gören ve merkezi takasa tabi olan hisse senetlerinden bu ül-

kelerin ana endeksleri içerisinde olan ve ulusal para birimleri cinsinden olan hisse senetleri.”

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 12 nci maddesinin beşinci fıkrasının (c) bendi aşağı-

daki şekilde değiştirilmiştir.

“c) Alacaklısının her an talep etme hakkı bulunmayan ve ödenmesi bankanın inisiyati-

finde olan ancak ödenmemesi halinde bankanın itibar riskine maruz kalacağı borçlar,”

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 13 üncü maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde

değiştirilmiştir.

“(1) Likidite karşılama oranı hesaplamasında, gerçek kişilerin ticari işlemlere konu ol-

mayan sigortalı mevduat/katılım fonlarından düzenli nakit girişi ve çıkışı olanlar veya banka

ile sağlam ilişkileri olması sebebiyle çekilme olasılığı çok düşük olanlar teminatsız borç sını-

fında, istikrarlı mevduat/katılım fonu olarak dikkate alınır. Kurulca farklı bir değerlendirme

yapılmadıkça bu fıkra kapsamındaki yabancı para mevduat/katılım fonu düşük istikrarlı mev-

duat/katılım fonu olarak dikkate alınır.”

MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 14 üncü maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde

değiştirilmiştir.

“(2) Likidite karşılama oranı hesaplamasında, perakende müşterilerin sigortalı mevdu-

atları/katılım fonlarından düzenli nakit girişi ve çıkışı olanlar veya banka ile sağlam ilişkileri

olması sebebiyle çekilme olasılığı çok düşük olanlar teminatsız borç sınıfında, istikrarlı mev-

duat/katılım fonu olarak dikkate alınır.”

MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin 15 inci maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde

değiştirilmiş, dördüncü fıkrasına aşağıdaki bent eklenmiş, dokuzuncu fıkrası aşağıdaki şekilde

değiştirilmiş ve aynı maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.  
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“(3) Bankaca mevduatın/katılım fonunun operasyonel olup olmadığının belirlenemediği

veya Kurumca yapılan değerlendirmeler sonucunda operasyonel mevduat/katılım fonuna konu

işlemlerin Yönetmelikte belirtilen şekilde gerçekleştirdiğinin onaylanmadığı durumlarda bu

mevduat/katılım fonu operasyonel mevduat/katılım fonu olarak değerlendirilemez.”

“ç) Mevduatın/katılım fonunun, az sayıda müşteri tarafından sağlanmaması.”

“(9) Takas, saklama ve nakit yönetimi hizmetleri için tutulması gerekenin üzerinde tu-

tulan işlemler bankaca oluşturulan bir metodoloji çerçevesinde değerlendirilir ve fazla tutulan

tutarlar operasyonel mevduat/katılım fonu olarak değerlendirilmez.” 

“(10) Muhabir bankacılık işlemlerinden veya portföy yönetimi faaliyetlerinden kay-

naklanan mevduat/katılım fonu operasyonel mevduat/katılım fonu olarak değerlendirilmez.”

MADDE 9 – Aynı Yönetmeliğin 16 ncı maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde

değiştirilmiştir. 

“(3) Likidite karşılama oranı hesaplanırken, aşağıda belirtilen durumlarda konsolide

edilen ortaklıklar ile yurtdışındaki şubeler nezdindeki gerçek kişi müşteriler ile perakende müş-

terilerin mevduat/katılım fonları için Ek-1 ve Ek-2’de belirtilen dikkate alınma oranları uygu-

lanır. Bunların dışında kalan durumlarda ilgili ülkelerin dikkate alınma oranları uygulanır.

a) Gerçek kişi müşteriler ile perakende müşterilerin mevduat/katılım fonu için likidite

karşılama oranı kapsamında bir dikkate alınma oranı belirlenmemiş olması,

b) Konsolide edilen ortaklıkların ya da yurtdışındaki şubelerin bulunduğu ülkelerde li-

kidite karşılama oranı düzenlemesi bulunmaması, 

c) Bu Yönetmelik uyarınca gerçek kişi müşteriler ile perakende müşterilerin

mevduat/katılım fonu için belirlenen dikkate alınma oranlarının daha ihtiyatlı olması.”

MADDE 10 – Aynı Yönetmeliğin 18 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 18 – (1) Doğrudan banka tarafından ihraç edilen varlığa dayalı menkul kıy-

metler, ipotek teminatlı menkul kıymetler ve diğer yapılandırılmış finansal araçlardan kaynak-

lanan nakit çıkışları yapılandırılmış finansal araçlardan borçlar sınıfında nakit çıkışı hesapla-

masına dahil edilir. Nakit çıkışı hesaplamasında bunlarla sınırlı olmamak üzere, vadesi gelen

finansal araçların yeniden finanse edilememesi veya otuz gün içerisinde dayanak varlıkların

ihraççı tarafından bankaya geri verilmesi ya da bankadan söz konusu varlıkların bedelinin te-

mininin istenmesi gibi opsiyonlar bulunması hususları dikkate alınır.

(2) Birinci fıkrada sayılan işlemlerin özel amaçlı kuruluşlar gibi kuruluşlar aracılığı ile

gerçekleştirilmesi durumunda özel amaçlı kuruluşların konsolide edilip edilmediğine bakıl-

maksızın bu işlemler nakit çıkışı olarak dikkate alınır.”

MADDE 11 – Aynı Yönetmeliğin 22 nci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde

değiştirilmiştir.

“(2) Birinci fıkrada belirtilen işlemler veya diğer yükümlülükler için, alınan teminatların

bankanın tekrar likidite temini için kullanabilmesinde herhangi bir yasal veya operasyonel sı-

nırlama bulunmaması halinde, verilen teminatlar alınan teminatlar ile aynı karşı taraf bazında

netleştirilebilir. Netleştirme yapılırken alınan teminatlar Ek-1 ve Ek-2’de yer alan cetvelde, il-

gisine göre birinci kalite likit varlıklar, 2A kalite likit varlıklar veya 2B kalite likit varlıklar

için belirlenen dikkate alınma oranları üzerinden, verilen teminatlar tamamı üzerinden dikkate

alınır.”
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MADDE 12 – Aynı Yönetmeliğin 27 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 27 – (1) Cayılamaz veya şarta bağlı olarak cayılabilir diğer bilanço dışı borç-

lara ilişkin nakit çıkışları, likidite karşılama oranı hesaplamasında beşinci, altıncı ve yedinci

fıkralarda yer alan taahhütler hariç olmak üzere, yükümlülüğün karşı tarafına göre dikkate

alınır.

(2) Bu Yönetmelik uygulamasında cayılamaz veya şarta bağlı olarak cayılabilen diğer

bilanço dışı borçlar;

a) Müşterilerin finansal piyasalardan temin edilmiş borçları için verilen ödeme taah-

hütleri, 

b) Müşterilerin finansal piyasalardan henüz temin edilmemiş borçları için verilen ödeme

taahhütleri ile garanti, kefalet ve taahhütler dahil bilanço dışı diğer yükümlülükler,

olarak sınıflandırılır.

(3) Müşterilerin finansal piyasalardan temin edilmiş borçları için verilen ödeme taah-

hütleri, müşterinin temin ettiği borcun vadesine otuz gün veya daha az süre kalan tutarı üze-

rinden nakit çıkışı hesaplamasına dahil edilir. Temin edilen borcun vadesine otuz günden fazla

süre kalan kısmı için verilen ödeme taahhütleri hesaplamada dikkate alınmaz. Finansal piya-

salardan henüz temin edilmemiş borçlar için verilen ödeme taahhütleri ile garanti, kefalet ve

taahhütler dahil bilanço dışı diğer yükümlülükler taahhüt tutarı üzerinden vadesine bakılmak-

sızın nakit çıkışı hesaplamasına dahil edilir.

(4) Cayılamaz veya şarta bağlı olarak cayılabilir diğer bilanço dışı borçlar, yüksek ka-

liteli likit varlıklar ile teminatlandırılmış olmaları ya da yükümlülük nakde dönüştüğünde bu

türden teminatların bankaya verileceğine ilişkin bir sözleşmenin bulunması, teminatların banka

tarafından tekrar likidite temin etme işlemlerinde kullanılmasına yönelik herhangi bir yasal

veya operasyonel sınırlama bulunmaması, yükümlülüğün nakde dönüşmesi ihtimali ile temi-

natın piyasa değeri arasında yüksek bir korelasyon bulunmaması ve likidite karşılama oranı

hesaplamasında teminatların yüksek kaliteli likit varlık olarak dikkate alınmamış olması duru-

munda alınan teminatlar ile netleştirilebilir.

(5) Bu maddenin uygulanmasında, banka müşterisinin açığa satış işlemlerinden kay-

naklanan pozisyonunu başka bir müşterinin yüksek kaliteli likit varlık niteliğinde olmayan bir

teminatı ile karşılanmasından kaynaklanan cayılamaz taahhütler, müşterinin teminatını çekme,

bu nedenle bankanın söz konusu pozisyonu banka dışından temin etme zorunluluğu ihtimaline

karşı doğabilecek nakit çıkışı olarak dikkate alınır.

(6) Dış ticaretin finansmanı ile finansal ürünler dahil mal ve hizmet alımına ilişkin öde-

me/alım/aracılık taahhütleri ile bu amaçla verilen diğer gayrinakdi krediler işlemin karşı tarafına

bakılmaksızın diğer cayılamaz veya şarta bağlı olarak cayılabilir bilanço dışı borç olarak de-

ğerlendirilir.

(7) Cayılamaz veya şarta bağlı olarak cayılabilir diğer bilanço dışı borçlardan yukarıda

yer alan fıkralar kapsamında değerlendirilemeyenler ile bankanın konsolide etmediği ancak

asli likidite sağlayıcısı olduğu azınlık paylarının veya iştiraklerinin likidite gereksinimleri,
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diğer cayılamaz veya şarta bağlı olarak cayılabilir diğer bilanço dışı borçlar olarak nakit çıkışına

konu edilir. Azınlık payları veya ortak girişimlere ilişkin nakit çıkış tutarları, bankanın iç de-

netim birimi tarafından onaylanan bir yöntem ile belirlenir.”

MADDE 13 – Aynı Yönetmeliğin 29 uncu maddesinin sekizinci fıkrası aşağıdaki şe-

kilde değiştirilmiş ve aynı maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir. 

“(8) Yatırımcıların alım satıma konu varlıklarının korunmasına ilişkin düzenlemeler

çerçevesinde yatırım kuruluşlarının varlıklarından ayrı hesaplarda izlenen yatırımcı hesapla-

rında yer alan varlıkların serbest bırakılan kısmı ancak yüksek kaliteli likit varlık niteliğini haiz

olması halinde nakit girişi olarak dikkate alınır.”  

“(9) Beşinci, altıncı, yedinci ve sekizinci fıkralarda belirtilen işlem ve varlıklar dışın-

dakiler teminatlı olup olmadıklarına bakılmaksızın işlemin karşı tarafına göre nakit girişi he-

saplamasına dâhil edilir.”

MADDE 14 – Aynı Yönetmeliğin 31 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 31 – (1) Haftalık bazda raporlanacak konsolide olmayan toplam ve yabancı

para likidite karşılama oranlarına ilişkin Ek-1’de yer alan cetvel ile aylık bazda raporlanacak

konsolide toplam ve yabancı para likidite karşılama oranlarına ilişkin Ek-2’de yer alan cetvel

Kurulca belirlenecek sürelerde Kuruma gönderilir.”

MADDE 15 – Aynı Yönetmeliğin 32 nci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde

değiştirilmiştir.

“(1) Toplam ve yabancı para likidite karşılama oranlarının 4 üncü maddenin dördüncü

fıkrasında belirtilen oranlardan düşük olması veya düşük olmasının beklenmesi halinde neden-

lerin ve alınması planlanan önlemlerin Kuruma ivedilikle bildirilmesi zorunludur.”

MADDE 16 – Aynı Yönetmeliğin geçici 2 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“GEÇİCİ MADDE 2 – (1) 4 üncü maddenin üçüncü ve dördüncü fıkralarının uygu-

lanmasında konsolide toplam likidite karşılama oranı ile konsolide yabancı para likidite karşı-

lama oranı 1/1/2017 tarihine kadar ayın son günü itibarıyla hesaplanır.”

MADDE 17 – Aynı Yönetmeliğin Ek-1’inde yer alan Konsolide Olmayan Likidite Kar-

şılama Oranı Bildirim Cetveli Ek-A’daki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 18 – Aynı Yönetmeliğin Ek-2’de yer alan Konsolide Likidite Karşılama Oranı

Bildirim Cetveli Ek-B’deki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 19 – Bu Yönetmelik 31/3/2016 tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 20 – Bu Yönetmelik hükümlerini Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Ku-

rumu Başkanı yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

21/3/2014 28948

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

20/8/2015 29541
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Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumundan:
BANKALARIN ÖZKAYNAKLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİKTE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 5/9/2013 tarihli ve 28756 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Bankaların
Özkaynaklarına İlişkin Yönetmeliğin 6 ncı  maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde de-
ğiştirilmiştir.

“(3) Türk Ticaret Kanununun 380 inci maddesinin birinci fıkrasının ikinci cümlesi kap-
samında değerlendirilecek şekilde banka tarafından sağlanan finansman veya garanti karşılı-
ğında edinilen paylar ile pay sahiplerine kâr dağıtımını zorunlu kılan imtiyazlı paylara tekabül
eden sermaye tutarı ve sermayenin mevzuata aykırı olarak artırıldığı tespit edilen kısmı birinci
fıkranın (a) bendi kapsamında dikkate alınmaz.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 7 nci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde de-
ğiştirilmiştir.

“(1) İlave ana sermaye, aşağıda sayılan kalemlerin toplamı üzerinden 9 uncu maddede
belirtilen indirimlerin yapılması suretiyle bulunur:

a) Dağıtılmayan kar paylarının ileriki dönemlerde dağıtılmasını zorunlu kılanlar hariç
olmak üzere, çekirdek sermayeye dahil edilmeyen imtiyazlı paylara tekabül eden sermaye tu-
tarı,

b) (a) bendinde yer alan paylara ilişkin ihraç primleri,
c) Banka yönetim kurulunun ikinci fıkradaki şartları taşıdıklarını teyit eden yazılı beyanı

ile birlikte yapacağı başvuru üzerine Kurumca uygun görülen borçlanma araçları ve bunlara
ilişkin ihraç primleri.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesinin birinci fıkrasının (h) bendi, dör-
düncü fıkrasının (c) bendi ile (ç) bendinin birinci cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“h) Türkiye Muhasebe Standartlarında belirtilen tanımlanmış fayda plan varlıklarının,
bankanın herhangi bir kısıtlama olmaksızın serbest kullanımında olduğu Kurum tarafından
onaylananlar hariç olmak üzere, bu varlıkların değer düşüklüğüne uğraması veya kayıtlardan
çıkarılması halinde silinecek olan ertelenmiş vergi yükümlülüğü ile mahsup edildikten sonra
kalan kısımları ile tanımlanmış fayda plan yükümlülüklerinde gerçekleşen herhangi bir azal-
madan dolayı çekirdek sermayede oluşacak artışlar,” 

“c) Alım satım veya bankacılık hesaplarında izlenip izlenmediğine bakılmaksızın;  ha-
kim ortaklık niteliğindeki banka veya finansal kuruluşlar ile kontrol gücüne veya ortaklık pay-
larının yüzde onundan daha fazlasına veya oy haklarının yüzde yirmi veya daha fazlasına sahip
olunan veya kendisi ile birlikte aynı ana ortaklık tarafından kontrol edilen veya Türkiye Mu-
hasebe Standartlarına göre finansal tabloları konsolide edilmesi gereken banka ve finansal ku-
ruluşlardan konsolide edilmeyenlerin ilave ana sermaye ile katkı sermaye unsurlarına doğrudan
veya türev finansal araçlar, kredi türevleri, garanti, kefaletler ve borsa yatırım fonları gibi araç-
lar yoluyla yapılan dolaylı yatırımların net uzun pozisyonlarının tamamı sırasıyla ilave ana ser-
maye ve katkı sermayeden indirilir. Net uzun pozisyonların hesaplanmasında, aynı varlıklara
ilişkin kısa pozisyonlar uzun pozisyon ile aynı vadeye sahip olmaları veya kalan vadelerinin
en az bir yıl olması halinde dikkate alınabilir.”
“Alım satım veya bankacılık hesaplarında izlenip izlenmediğine bakılmaksızın, kontrol gücüne
veya ortaklık paylarının yüzde onundan daha fazlasına veya oy haklarının yüzde yirmi veya
daha fazlasına sahip olunan veya kendisi ile birlikte aynı ana ortaklık tarafından kontrol edilen
veya Türkiye Muhasebe Standartlarına göre finansal tabloları konsolide edilmesi gereken banka
ve finansal kuruluşlardan konsolide edilmeyenlerin çekirdek sermaye unsurlarına doğrudan
veya türev finansal araçlar, kredi türevleri, garanti, kefaletler ve borsa yatırım fonları gibi
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araçlar yoluyla yapılan dolaylı yatırımların net uzun pozisyonları, geçici farklara dayanan er-
telenmiş vergi varlıkları ile Türkiye Muhasebe Standartları uyarınca maddi olmayan duran var-
lık olarak muhasebeleştirilen ipotek hizmeti sunma hakları çekirdek sermaye hesabında aşağıda
belirtilen şekilde dikkate alınır.”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 12 nci maddesinin birinci ve üçüncü fıkraları aşağıdaki
şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Bankanın konsolide edilen bağlı ortaklıklarının çekirdek sermayelerinde azınlık-
ların sahip oldukları paylar, bağlı ortaklığın çekirdek sermaye kalemlerinin 6 ncı madde kap-
samındaki unsurlar ile aynı nitelikleri haiz olması ve söz konusu ortaklığın bankalar ile aynı
düzenlemelere ve denetime tabi olması durumunda bankanın konsolide çekirdek sermaye he-
sabında izleyen fıkralarda belirtildiği şekilde dikkate alınır.”

“(3) Bağlı ortaklığın çekirdek sermayesinin asgari olarak bulundurulması gereken tutarı
aşan kısmı; bağlı ortaklığın çekirdek sermayesinden, bağlı ortaklığın asgari çekirdek sermaye
tutarına sermaye koruma tamponunun eklenmesi suretiyle bulunan tutar ve bankanın asgari
konsolide çekirdek sermaye tutarına konsolide sermaye koruma tamponunun eklenmesi ile bu-
lunan tutarın bağlı ortaklığa ait olan kısmından düşük olanın indirilmesi suretiyle hesaplanır.”

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 13 üncü maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.

“(3) Bağlı ortaklığın ana sermayesinin asgari olarak bulundurulması gereken tutarı aşan
kısmı; bağlı ortaklığın ana sermayesinden, bağlı ortaklığın asgari ana sermaye tutarına sermaye
koruma tamponunun eklenmesi suretiyle bulunan tutar ve bankanın asgari konsolide ana ser-
maye tutarına konsolide sermaye koruma tamponunun eklenmesi ile bulunan tutarın bağlı or-
taklığa ait olan kısmından düşük olanın indirilmesi suretiyle hesaplanır.”

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 14 üncü maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.

“(3) Bağlı ortaklığın özkaynağının asgari olarak bulundurulması gereken tutarı aşan
kısmı; bağlı ortaklığın özkaynağından, bağlı ortaklığın asgari özkaynak tutarına sermaye ko-
ruma tamponunun eklenmesi suretiyle bulunan tutar ve bankanın asgari konsolide özkaynak
tutarına konsolide sermaye koruma tamponunun eklenmesi ile bulunan tutarın bağlı ortaklığa
ait olan kısmından düşük olanın indirilmesi suretiyle hesaplanır.”

MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin geçici 2 nci maddesinin ikinci fıkrasının ikinci cümlesi
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“Alım satım veya bankacılık hesaplarında izlenip izlenmediğine bakılmaksızın, kontrol gücüne
veya ortaklık paylarının yüzde onundan daha fazlasına veya oy haklarının yüzde yirmi veya
daha fazlasına sahip olunan veya kendisi ile birlikte aynı ana ortaklık tarafından kontrol edilen
veya Türkiye Muhasebe Standartlarına göre finansal tabloları konsolide edilmesi gereken banka
ve finansal kuruluşlardan konsolide edilmeyenlerin çekirdek sermaye unsurlarına doğrudan
veya türev finansal araçlar, kredi türevleri, garanti, kefaletler ve borsa yatırım fonları gibi araç-
lar yoluyla yapılan dolaylı yatırımların net uzun pozisyonları, geçici farklara dayanan ertelen-
miş vergi varlıkları ile Türkiye Muhasebe Standartları uyarınca maddi olmayan duran varlık
olarak muhasebeleştirilen ipotek hizmeti sunma hakları çekirdek sermaye hesabında aşağıda
belirtilen şekilde dikkate alınır.”

MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin geçici 4 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştiril-
miştir.

“GEÇİCİ MADDE 4 - (1) 1/1/2014 itibarıyla ilave ana sermaye veya katkı sermaye
hesaplamasında dikkate alınan kalemlerden 12/09/2010 tarihi öncesinde ihraç edilmiş olan ve
7 nci veya 8 inci maddelerde belirtilen şartları taşımayanlar 1/1/2014 ile 31/12/2014 tarihleri
arasında yüzde yirmi, izleyen yıllarda ise her bir yıl için yüzde on oranında azaltılmak suretiyle
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ilgili özkaynak unsurunun hesabında dikkate alınır. Bu hesaplama, her bir özkaynak unsuru
içerisinde yer alan tüm borçlanma araçlarının 1/1/2013 tarihi itibarıyla toplam tutarı üzerinden
yapılır. 

(2) Birinci fıkra kapsamında yer alan kalemlerden erken itfa opsiyonu ve faiz artırımı
gibi geri çağırmayı teşvik edici özellikleri haiz olanlardan bu özelliklerin kullanımı; 

a) 1/1/2013 tarihinden öncesine ait olanlar, söz konusu özelliklerin kullanılabileceği ta-
rihe kadar kullanılmamış olmaları halinde, 7 veya 8 inci maddelerdeki şartları haiz olmaları
kaydıyla ilgili özkaynak unsurunun hesabında dikkate alınır.

b) 1/1/2013 veya bu tarihten sonrasına ait olanlar söz konusu özelliklerin kullanılma-
maları ve 7 veya 8 inci maddelerdeki şartları haiz olmaları kaydıyla ilgili özkaynak unsurunun
hesabında dikkate alınır. Bahse konu sermaye kalemleri söz konusu özelliklerin kullanılabile-
ceği tarih öncesinde birinci fıkra uygulamasına tabidir.

c) 12/09/2010 ile 1/1/2013 tarihleri arasında olan, söz konusu özelliklerin kullanılabi-
leceği tarihe kadar kullanılmayan ve 7 veya 8 inci maddelerdeki şartları haiz olmayanlar ilgili
özkaynak unsurunun hesabında dikkate alınmaz. Bahse konu sermaye kalemlerinden 7 nci
maddenin ikinci fıkrasının (j) bendi ile 8 inci maddenin ikinci fıkrasının (ğ) bendi hariç diğer
şartları haiz olanlar birinci fıkra uygulamasına tabidir.

ç) 1/1/2013 veya bu tarihten sonrasına ait olan, söz konusu özelliklerin kullanılabileceği
tarihte kullanılmayan ve 7 veya 8 inci maddelerdeki şartları haiz olmayanlar, söz konusu özel-
liklerin kullanılabileceği tarih itibariyle ilgili özkaynak unsurunun hesabında dikkate alınmaz.
Bahse konu sermaye kalemleri söz konusu özelliklerin kullanılabileceği tarihe kadar birinci
fıkra hükümlerine tabidir.

d) 12/09/2010 tarihi veya öncesindeki bir tarihte kullanılabilecek ancak söz konusu
özelliklerin kullanılabileceği tarihte kullanılmamış olan ve 7 veya 8 inci maddelerdeki şartları
haiz olmayanlar birinci fıkra hükümlerine tabidirler. 

(3) 12/09/2010 tarihi ile 1/1/2013 tarihleri arasında ihraç edilen özkaynak kalemleri,
7 nci maddenin ikinci fıkrasının (j) bendi ile 8 inci maddenin ikinci fıkrasının (ğ) bendi dışında
kalan şartları taşımaları kaydıyla birinci fıkrada belirtilen çerçevede dikkate alınır.

(4) 1/1/2013 tarihinden sonra ihraç edilen sermaye kalemleri 7 veya 8 inci maddelerdeki
tüm şartları taşımaları kaydıyla özkaynak hesabında dikkate alınırlar.

(5) Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla özkaynaklar içerisinde yer alan
çekirdek sermaye kalemlerinden 12/09/2010 tarihi itibarıyla bankaların özkaynak hesaplarında
dikkate alınanlardan 6 ncı maddedeki koşulları haiz olmayanlar, anonim şirket şekli dışında
kurulmuş bir şirket tarafından ihraç edilmiş olması, Türkiye Muhasebe Standartları uyarınca
özkaynaklarda muhasebeleştirilmesi ve yüzde yüz oranında ana sermayede dikkate alınması
kaydıyla birinci fıkrada belirtilen çerçevede dikkate alınır.”

MADDE 9 – Bu Yönetmelik 31/3/2016 tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 10 – Bu Yönetmelik hükümlerini Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Ku-

rumu Başkanı yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

5/9/2013 28756

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

1- 6/9/2014 29111

2- 23/10/2015 29511
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Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumundan:

BANKALARIN SERMAYE YETERLİLİĞİNİN ÖLÇÜLMESİNE VE 

DEĞERLENDİRİLMESİNE İLİŞKİN YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK 

MADDE 1 – 23/10/2015 tarihli ve 29511 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Banka-

ların Sermaye Yeterliliğinin Ölçülmesine ve Değerlendirilmesine İlişkin Yönetmeliğin 12 nci

maddesinin yedinci fıkrasının (c) ve (e) bentleri ile aynı maddenin sekizinci ve dokuzuncu fık-

raları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“c) Kurumca uygun görülmesi şartıyla, derecelendirilmemiş ancak ihraççısı, teşkilat-

lanmış bir menkul kıymet borsasında işlem gören herhangi bir menkul kıymetin ihraççısı olan

ve banka tarafından, derecelendirme kuruluşlarının “yatırım yapılabilir” kredi notunu alabilecek

kadar yatırım kalitesine sahip olduğu öngörülen borçlanma araçları.”

“e) Kredi kalitesi yatırım yapılabilir kredi derecesine eşdeğer sayılan ve bu Yönetme-

likteki düzenlemeler bakımından karşılaştırılabilir düzenleme ve denetime tabi kabul edilen

kuruluşlarca ihraç edilen menkul kıymetler.”

“(8) Yedinci fıkranın (c) bendi kapsamında Kurum tarafından verilecek onaylarda; 

a) Borçlanma aracının “yatırım yapılabilir” kredi notunu alabilecek düzeyde yatırım

kalitesine sahip olarak görülmesine dayanak teşkil eden banka değerlendirmeleri, 

b) Bu borçlanma aracının ihraççısının teşkilatlanmış bir menkul kıymet borsasında iş-

lem gören menkul kıymetine ilişkin bilgiler, 

aranır.”

“(9) Yedinci fıkranın (ç) bendi hükmünden yararlanılması açısından borçlanma aracının

ihraçcısının teşkilatlanmış bir menkul kıymet borsasında işlem gören herhangi bir menkul kıy-

metinin var olup olmadığının bankaca raporlama dönemleri itibariyle izlenmesi zorunludur.

Bu zorunluluğun yerine getirilmemesi halinde, diğer yasal işlemler saklı kalmak kaydıyla, Ku-

rum tarafından yapılacak bildirimden itibaren iki yıl boyunca, yedinci fıkranın (ç) bendi hük-

münden yararlanılamaz. Yedinci fıkranın (ç) bendi uygulaması bakımından “yatırım yapılabilir”

düzeye eşitlik, borçlanma aracının bir yıllık temerrüt olasılığının, yetkili derecelendirme ku-

ruluşu tarafından yatırım yapılabilir veya daha iyi bir kredi derecesi verilmiş olan bir borçlanma

aracının uzun dönem ortalama bir yıllık temerrüt olasılığının ifade ettiği bir yıllık temerrüt ola-

sılığına eşit veya daha düşük olması anlamına gelir.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin ekinde yer alan Ek-1’in 40 ıncı fıkrası aşağıdaki şe-

kilde değiştirilmiştir.

“40. Tahsili gecikmiş alacaklar hariç olmak kaydıyla bu Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin

ikinci fıkrasında sayılan kriterlere uygun olan alacaklar yüzde yetmiş beş risk ağırlığına tabi

tutulur. Temerrüt istatistiklerinin perakende alacaklar için daha yüksek bir risk ağırlığının uy-

gulanmasını gerektirdiği kanaati oluşması durumunda bahse konu risk ağırlığı kredi türü ba-

zında Kurulca arttırılabilir.”
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MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin ekinde yer alan Ek-1’in 43 üncü fıkrası aşağıdaki şe-

kilde değiştirilmiştir.

“43. Borçlusunun maliki olduğu ve ikamet edilen veya edilecek olan ya da kiraya ve-

rilen ikamet amaçlı gayrimenkullerin tümü üzerinde tesis edilen ipotekle tamamı kırk beşinci

fıkranın (c) bendi kapsamında tam teminatlandırılmış alacaklara yüzde otuz beş risk ağırlığı

uygulanır. Temerrüt istatistiklerinin söz konusu alacaklar için daha farklı bir risk ağırlığının

uygulanmasını gerektirdiği kanaati oluşması durumunda bahse konu risk ağırlığı yüzde otuz

beşten az olmamak üzere Kurulca farklılaştırılabilir. Bu fıkra uygulanması için Kurulca ilave

şartlar belirlenebilir.” 

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin ekinde yer alan Ek-1’in 45 inci fıkrasının (c) bendi

aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“c) Bu fıkra hükmünün uygulanmasında Gayrimenkule İlişkin Kabul Edilebilir Teminat

Tutarı (GKETT) aşağıdaki formül ile hesaplanan tutardır, GKETT’in alacak tutarının tama-

mından büyük ya da eşit olması durumunda alacak tam teminatlı olarak kabul edilir.

Formülde;

n : Bankanın sahip olduğu en alt derecedeki ipotek,

i: Bankanın sahip olduğu ipoteğin bulunduğu dereceyi,

KTOi: i=1 (1. Derece ipotek) için yüzde yetmiş beşi; i>1 (2 ve sonraki derecelerdeki

ipotekler) için yüzde elli olarak uygulanacak olan kredi teminat oranını,

İpotek Tutarıi: Bankanın i ipotek derecesinde tahsis ettirdiği tutarı,

GKDi (Gayrimenkulün Kullanılabilir Değerii): i derecesinde tesis edilmiş ipoteklere

ilişkin olarak gayrimenkulün değerinden, i derecesinden önce yer alan boş ipotekler de dâhil

tesis edilmiş diğer ipotek tutarlarının düşülmesi; eğer bankanın tescil ettirdiği ipotek i derecesi

içerisindeki öncelik sırası belirlenmiş bir alt dereceye ait ise boş ipotekler de dâhil i derecesin-

den daha öncelikli tesis edilmiş ipotek tutarları ve bankanın bulunduğu alt dereceden daha ön-

celikli diğer alt derecelerdeki boş ipotekler de dâhil tesis edilmiş ipotek tutarları toplamının

gayrimenkulün değerinden düşülmesi ile elde edilen kalan değerin bankanın bulunduğu derece

veya alt derecedeki ipotek payı ile çarpılması sonucu elde edilen değeri; 

İpotek Payı: Bir derece veya alt derecede banka adına tesis edilen ipotek tutarının aynı

derece veya alt derece için tescil edilmiş toplam ipotek tutarına oranını,

ifade eder. ”

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin ekinde yer alan Ek-1’in 46 ncı fıkrasının ilk cümlesi

aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

“Kurumca uzun zamandan beri var olduğu ve iyi gelişmiş olduğu değerlendirilen piyasalar için

ofis büroları, çok amaçlı ticari yapılar ve çok taraf kullanımlı ticari yapılar gibi ticari amaçlı

gayrimenkullerin üzerinde tesis edilen ipoteklerle tamamı veya bir kısmı teminatlandırılan ala-

cakların tam teminatlı kısımlarına, aşağıda yer alan şartların sağlanması ve bu şartların sağ-

landığına dair bilginin Kurum tarafından kamuya açıklanması halinde yüzde elli risk ağırlığı

uygulanır.”
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MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin ekinde yer alan Ek-1’in 49 uncu fıkrası aşağıdaki şe-

kilde değiştirilmiştir.

“49. İpotek Teminatlı Kredi Değeri (İTKD), gayrimenkulün değerinin Kurulca belirle-

necek kredi teminatlandırma sınırı ile çarpılmış değeridir. Kurulca farklı bir oran belirleninceye

kadar bu sınır yüzde seksen beş olarak uygulanır. Bu fıkra hükmünün uygulanmasında Gayri-

menkule ilişkin Kabul Edilebilir Teminat Tutarı (GKETT) aşağıdaki formül ile hesaplanan tu-

tardır. Alacak tutarının GKETT kadar olan kısmı tam teminatlı kısım olarak kabul edilir.

Formülde;

GKDi: (Gayrimenkulün Kullanılabilir Değerii) i derecesinde tesis edilmiş ipoteklere

ilişkin olarak gayrimenkulün değerinden, i derecesinden önce yer alan boş ipotekler de dâhil

tesis edilmiş diğer ipotek tutarlarının düşülmesi; eğer bankanın tescil ettirdiği ipotek i derecesi

içerisindeki öncelik sırası belirlenmiş bir alt dereceye ait ise boş ipotekler de dâhil i derecesin-

den daha öncelikli tesis edilmiş ipotek tutarları ve bankanın bulunduğu alt dereceden daha ön-

celikli diğer alt derecelerdeki boş ipotekler de dâhil tesis edilmiş ipotek tutarları toplamının

gayrimenkulün değerinden düşülmesi ile elde edilen kalan değerin bankanın bulunduğu derece

veya alt derecedeki ipotek payı ile çarpılması sonucu elde edilen değeri;

İTKDi = GKDi x Kurulca Belirlenecek Kredi Teminatlandırma Sınırı

İpotek Tutarı1: Bankanın 1 inci ipotek derecesinde tahsis ettirdiği tutarı,

n: Bankanın sahip olduğu en alt derecedeki ipotek sırası,

i: Bankanın sahip olduğu ipoteğin bulunduğu dereceyi,

İpotek Tutarıi: Bankanın i ipotek derecesinde tahsis ettirdiği tutarı,

İpotek Payı: Bir derece veya alt derecede banka adına tesis edilen ipotek tutarının aynı

derece veya alt derece için tescil edilmiş toplam ipotek tutarına oranını,

ifade eder.”

MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin ekinde yer alan Ek-1’in 59 uncu fıkrası aşağıdaki şe-

kilde değiştirilmiştir.

“59. Yönetmelik kapsamında veya daha sonra Kurul tarafından risk ağırlığı yüzde yüz

elli veya daha fazlası olarak belirlenen alacaklar yüksek riskli alacaklar olarak kabul edilir ve

bu sınıfta izlenir. Bu kapsamda tahsili gecikmemiş ancak donuk alacak olarak sınıflandırılmış

tüm alacaklar yüzde yüz elli risk ağırlığına tabidir. Kurul yüksek risk ağırlıklı ilave kalemler

belirleyebilir.”

MADDE 8 – Bu Yönetmelik 31/3/2016 tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 9 – Bu Yönetmelik hükümlerini Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kuru-

mu Başkanı yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

23/10/2015 29511
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Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumundan:
DERECELENDİRME KURULUŞLARININ YETKİLENDİRİLMESİNE VE
FAALİYETLERİNE İLİŞKİN ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİKTE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK 

MADDE 1 – 17/4/2012 tarihli ve 28267 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Derece-
lendirme Kuruluşlarının Yetkilendirilmesine ve Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Hakkında Yönet-
meliğin 6 ncı maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Yetkili veya yetkilendirilecek derecelendirme kuruluşları, 12 nci madde uyarınca
teşkil olunan kalite güvencesi sisteminden sorumlu yönetim kurulu üyeleri, derecelendirme
komitesi üyeleri ve derecelendirme uzmanları aşağıdaki ilkelere uygun davranırlar: 

a) Objektiflik: Müşterilerin derecelendirilmesinde kullanılan değerlendirme metodolo-
jilerinin geçmiş derecelendirme tecrübesine dayalı çeşitli doğrulama testleri ile onaylanmış ol-
ması gerekir. Doğrulama testlerinin ve metodolojinin değerlendirilmesinin sürekli gözden ge-
çirilmesi ve metodolojilerin finansal koşullardaki değişikliklere duyarlı olmasının sağlanması
gerekir. Doğrulama testleri asgari olarak yılda bir yapılır. Derecelendirme metodolojisinin, bir
müşterinin veya aynı varlık kategorisinde yer alan ve benzer riskler taşıyan iki müşterinin,
farklı derecelendirme komiteleri veya derecelendirme uzmanları tarafından benzer derecelen-
dirme notu ile derecelendirilmesi sonucunu verecek şekilde tutarlı olması gerekir. 

b) Bağımsızlık/tarafsızlık: Bir derecelendirme kuruluşunun derecelendirmelerinin eko-
nomik baskılar dahil olmak üzere her türlü baskıdan uzak bir şekilde yapılması şarttır. Dere-
celendirme sürecinin, yetkili derecelendirme kuruluşunun ortaklık yapısı ve/veya yönetim ku-
rulundaki muhtemel çıkar çatışmalarından etkilenmeyecek ölçüde bağımsız olması gerekir. 

c) Uluslararası erişilebilirlik/şeffaflık: Yerli ve yabancı tüm gerçek ve tüzel kişilerin,
yetkili derecelendirme kuruluşunun müşterilerine verdiği tüm derecelendirme notlarına ve de-
rece verilirken dikkate alınan önemli hususlara derecelendirme kuruluşunun internet sitesi üze-
rinden ücretsiz olarak ulaşması sağlanır. Derecelendirme kuruluşunun verdiği nota ilişkin de-
ğerlendirmesinde kullandığı genel prosedürlere, metodolojiye ve temel varsayımlara da ücretsiz
bir şekilde erişilebilir olunması gerekir.

ç) Açıklama yükümlülüğü: Bu Yönetmelikte kamuya açıklanması öngörülen bilgi ve
belgeler ile Kurumca gerekli görülebilecek diğer bilgiler kullanıcıların kolaylıkla anlayabileceği
bir şekilde hazırlanarak kamuoyuna açıklanmalıdır. 

d) Kaynak yeterliliği: Yetkili derecelendirme kuruluşu yüksek kalitede değerlendirme
yapabilmek için gerekli tüm kaynaklara sahip olmalıdır. Derecelendirmenin daha etkin ve gü-
venilir olması için, derecelendirilen müşteri ile süreklilik arz eden bir ilişki içinde olunmalıdır. 

e) Piyasada kabul görme/itibar: Derecelendirme kuruluşunun piyasada tercih edilir ol-
ması ve gizli bilgilerin kötüye kullanımını engelleyen kalite güvencesi sistemlerine sahip olması
gerekir. Üçüncü kişi ve kurumlar tarafından yetkili derecelendirme kuruluşunun derecelendir-
melerine itimat gösteriliyor olması ve derecelendirme kuruluşunun verdiği notların üçüncü ta-
raflarca kullanılması gerekir.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesinin dördüncü fıkrası aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.

“(4) Yetkili derecelendirme kuruluşunun ortakları, yönetim kurulu başkan ve üyeleri,
yöneticileri, derecelendirme komitesi üyeleri ve derecelendirme uzmanları, başka bir derece-
lendirme kuruluşunda ya da bağımsız denetim veya değerleme hizmeti veren kuruluşlarda yö-
netim kurulu başkanı ya da üyesi, yönetici veya ortak olamazlar. Bağımsız denetçi veya dere-
celendirme uzmanı ya da değerleme uzmanı olarak çalışamazlar.”
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MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 10 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 10 – (1) Piyasada kabul görmeye ilişkin değerlendirme, her bir varlık kate-

gorisi bazında yapılır. Bu değerlendirme, derecelendirme kuruluşlarının pazar payları, elde et-
tikleri gelirler başta olmak üzere finansal kaynakları, kamuya açıklanan derecelendirme faali-
yeti sayısı, verdiği derecelendirme notlarının en az iki banka tarafından kredi tahsis, fiyatlama,
menkul kıymet ihracı ve benzeri alanlarda kullanıldığının belgelendirilmesi ve verdiği derece-
lendirme notlarının çok sayıda banka tarafından öngörülen derecelendirme uygulamalarında
kullanılacağının yazılı olarak taahhüt edilmesi, yetkilendirilecek derecelendirme kuruluşlarının
yurt içi veya yurt dışı ilgili otoritelerden aldıkları derecelendirme yetkisi kapsamında en az beş
yıldır derecelendirme faaliyetinde bulunuyor olmaları esasları dikkate alınarak yapılır. İstisnai
durumlarda, piyasa katılımcılarının ve Kurumun, derecelendirme kuruluşunun verdiği notların
kredibilitesini ve güvenilirliğini değerlendirebilmesini sağlayacak şekilde yeterli sayı ve yay-
gınlıkta derecelendirme yapılmış olması kaydıyla bu süre Kurumca asgari 3 yıla kadar azaltı-
labilir. Yetkilendirilecek derecelendirme kuruluşlarının piyasada kabul görme kriterini sağla-
dığına karar vermeye veya reddetmeye Kurul yetkilidir.

(2) Yetkili derecelendirme kuruluşları, bu maddede belirtilen piyasada kabul görmeye
ilişkin kriterlere uyumunu her hesap dönemi için idame ettirir. Bu kriterler sağlanmakta iken
sonradan uyumsuz hale gelinmesi halinde, Kurul piyasada kabul görmeye ilişkin kriterler sağ-
lanıncaya kadar derecelendirme notlarının kullanımını engelleyebilir. Kurulca verilecek sürede
piyasada kabul görmeye ilişkin kriterlere uyum sağlanamazsa derecelendirme kuruluşunun yet-
kisi Kurulca kaldırılır.”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 13 üncü maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki bentler
eklenmiştir.

“g) Kredi değerliliğinin belirlenmesi konusunda Sermaye Piyasası Kurulu veya yurt
dışındaki ilgili bankacılık otoriteleri tarafından yetkilendirilmiş olmaları,

ğ) İkinci bölümde yer alan hükümlerde belirtilen kriterlere uymaları ”
MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 15 inci maddesinin altıncı fıkrası aşağıdaki şekilde

değiştirilmiş ve aynı maddenin dokuzuncu fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.
“(6) Yetkilendirilecek derecelendirme kuruluşları farklı metodolojileri için farklı dere-

celendirme not cetvelleri kullanabilir. Ancak her halükarda yetkilendirilecek derecelendirme
kuruluşunun sermaye yeterliliği oranının hesaplanmasında kullanılacak olan derecelendirme
notlarını içeren derecelendirme not cetvellerini tek bir ana derecelendirme not cetveline eşleş-
tirmesi ve eşleştirme sürecini yazılı hale getirmesi gerekir. Ana derecelendirme not cetvelinde
mütemerrit olmayan müşterilere ilişkin en az yedi adet ve mütemerrit müşterilere ilişkin en az
bir adet farklı derecelendirme notu yer alır.”

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 16 ncı maddesinin birinci ve beşinci fıkraları aşağıdaki
şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Bu Yönetmelik kapsamında yetkilendirilmek isteyen derecelendirme kuruluşları,
5 inci maddenin üçüncü fıkrasında yer alan ana ve/veya alt varlık kategorileri bazında yetki-
lendirilmek istedikleri kategorilerin belirtildiği bir yazı ile Kuruma başvururlar. Başvurunun
değerlendirmeye alınabilmesi için aşağıdaki bilgi ve belgelerin Kuruma verilmesi zorunludur;

a) Derecelendirme kuruluşunun esas sözleşmesinin, varsa esas sözleşme değişiklikle-
rinin de yer aldığı son halinin noter onaylı örneği, 

b) Derecelendirme kuruluşunun merkezinin ve/veya varsa şubelerinin adresleri, 
c) Derecelendirme kuruluşunun başvuru tarihindeki bilançosu, 
ç) Yurt dışında kurulu bir derecelendirme kuruluşu ile hukuki bağlantının bulunması

durumunda, ilgili yurt dışı şirket ile yapılan sözleşmelerin yurt dışında kurulu şirket yetkilile-
rince tasdik edilmiş kopyası, 
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d) 13 üncü maddenin birinci fıkrasının (f) bendinde belirtilen ve EK-2’de yer alan ör-
neğe uygun olarak düzenlenecek yazılı taahhüt, 

e) Ortakların, kalite güvencesi sisteminden sorumlu yönetim kurulu üyeleri ile derece-
lendirme komitesi üyeleri ve derecelendirme uzmanlarının; 

1) Mesleki tecrübelerini ve aldıkları eğitimlerini içeren EK-1’de yer alan örneğe uygun
olarak düzenlenecek ayrıntılı özgeçmişleri, nüfus cüzdanı veya pasaportlarının noter onaylı
yahut aslı ibraz edilmek suretiyle Kurum tarafından aslına uygunluğu onaylanacak örneği, 

2) Arşiv kaydını da içeren, son altı ay içinde alınmış adli sicil belgeleri, 
3) Başka bir derecelendirme kuruluşunda ya da bağımsız denetim veya değerleme hiz-

meti veren bir kuruluşta ortaklığının bulunmadığına ve bulunmayacağına, yönetim kurulu baş-
kanı veya üyesi ile yönetici ya da bağımsız denetçi veya derecelendirme uzmanı ya da değer-
leme uzmanı olarak görev yapılmadığına ve yapılmayacağına, yurt içinde veya yurt dışında
derecelendirme, bağımsız denetim veya değerleme yapma yetkisi iptal edilmiş kuruluşlarda
yetki iptaline neden olan faaliyetlerde sorumluluklarının tespit edilmediğine dair EK-5’te yer
alan örneğe uygun olarak düzenlenecek yazılı beyanları,

4) Derecelendirme faaliyeti ile bu Yönetmelikte yapılmasına izin verilen diğer faali-
yetler dışında ticari faaliyetlerinin bulunmadığına dair EK-6’da yer alan örneğe uygun olarak
düzenlenecek beyanları, 

f) Ortakların; 
1) 9/6/1932 tarihli ve 2004 sayılı İcra ve İflas Kanunu hükümlerine göre müflis olma-

dıklarına veya konkordato ilân etmediklerine ilişkin EK-3’te yer alan örneğe uygun olarak dü-
zenlenecek yazılı beyanları, 

2) Kanunun 71 inci maddesi uygulanan bankalarda veya Kanunun yürürlüğe girmesin-
den önce Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonuna devredilmiş bankalarda ya da tasfiyeye tâbi tutulan
bankerler ile iradî tasfiye haricinde tasfiyeye tâbi tutulan finansal kuruluşlarda, faaliyet izni
kaldırılan kalkınma ve yatırım bankalarında, ortaklarının temettü hariç ortaklık hakları ile yö-
netim ve denetimi Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonuna intikal eden veya bankacılık yapma ve
mevduat veya katılım fonu kabul etme izin ve yetkileri kaldırılan kredi kuruluşlarında, Tasarruf
Mevduatı Sigorta Fonuna intikalinden veya bankacılık yapma ve mevduat veya katılım fonu
kabul etme izin ve yetkileri kaldırılmadan önce nitelikli paya sahip olunmadığına veya kont-
rolün elinde bulundurulmadığına ilişkin EK-4’te yer alan örneğe uygun olarak Tasarruf Mev-
duatı Sigorta Fonundan alınacak belge, 

g) Kalite güvencesi sisteminden sorumlu yönetim kurulu üyelerinin, derecelendirme
komitesi üyelerinin ve derecelendirme uzmanlarının lisans diplomaları ile aldıkları sertifikaların
noter onaylı örnekleri yahut aslı ibraz edilmek suretiyle Kurum tarafından aslına uygunluğu
onaylanacak örnekleri, 

ğ) Derecelendirme uzmanlarının, 9 uncu maddede belirtilen bağımsızlığı ortadan kal-
dıran hallerin ortaya çıkması durumunda müşteriye verilen derecelendirme hizmetinden çeki-
leceğine ilişkin EK-7’de yer alan örneğe uygun olarak düzenleyecekleri taahhüt belgesi, 

h) 12 nci maddede belirlenen usul ve esaslara uygun olarak oluşturulan ya da oluşturu-
lacak kalite güvencesi sisteminden hangi yönetim kurulu üyelerinin sorumlu olduğuna dair yö-
netim kurulu karar örneği ile kalite güvencesi sisteminden sorumlu yönetim kurulu üyeleri ta-
rafından hazırlanıp imzalanmış kalite güvencesi sisteminin yapısına ve işleyişine ilişkin ayrıntılı
bilgi, 

ı) 5 inci maddenin üçüncü fıkrasında belirtilen yetkilendirilmek istedikleri her bir ana
ve/veya alt varlık kategorisine ilişkin kullanılması planlanan ve 15 inci maddenin sekizinci
fıkrasına uygun olarak hazırlanmış metodoloji dokümanları, 

i) 15 inci maddenin altıncı ve yedinci fıkralarında belirtilen ana derecelendirme not cet-
velleri ve varsa münferit derecelendirme not cetvelleri ile bunların ana derecelendirme not cet-
veline eşleştirilmesine ilişkin süreci içeren dokümanlar, 
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j) 21 inci maddenin ikinci fıkrasında sayılan nitelikleri haiz, müşterileri ile imzalaya-
cakları derecelendirme sözleşmesinin bir örneği, 

k) Derecelendirme faaliyeti sonucunda hazırlanacak olan derecelendirme raporunun bir
örneği, 

l) Derecelendirme komitesinde görev alacak üyelere ilişkin bilgiler, 
m) Tüzel kişi ortakların ortaklık yapılarını gösteren belgeler, 
n) Derecelendirme kuruluşunun vereceği hizmetlerden veya tanıyacağı derecelendirme

notlarından doğabilecek zararları karşılamak amacıyla mesleki sorumluluk sigortası yaptıra-
cağına ilişkin yazılı beyan, 

o) Derecelendirme kuruluşunun ilgili varlık kategorisi bazında başvuru tarihine kadar
gerçekleştirmiş olduğu derecelendirme faaliyetlerine ilişkin detaylı bilgiler, 

ö) Kurumca uygun görülen diğer bilgi ve belgeler.”
“(5) Kurulca, bu Yönetmelik kapsamında en az bir ana ve/veya alt varlık kategorisi ba-

zında yetkilendirilmiş bulunan derecelendirme kuruluşlarının diğer ana ve/veya alt varlık ka-
tegorileri bazında yetkilendirilmek istemeleri halinde Kuruma yapacakları başvurularda bu Yö-
netmeliğin diğer maddelerinde yer alan hususlar saklı kalmak kaydıyla birinci fıkranın (ı), (i),
(j), (k), (o) ve (ö) bentlerinde yer alan bilgi ve belgeleri sunması yeterlidir.”

MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 18 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 18 – (1) Yetkilendirilecek derecelendirme kuruluşlarının 15 inci madde kap-

samında oluşturdukları her bir derecelendirme metodolojisinin doğruluğu geriye dönük testlerle
bilimsel olarak ispatlanır. Her bir metodolojinin doğrulanmasına ilişkin çalışma, bizzat ilgili
derecelendirme kuruluşu tarafından içsel olarak veya doğrulama konusunda yetkin danışmanlık
şirketleri veya en az biri doktora derecesine sahip doğrulama konusunda yetkin üç akademis-
yenden oluşan bir heyet tarafından olumlu/olumsuz görüş verilmek suretiyle rapora bağlanır.
Doğrulamanın derecelendirme kuruluşu tarafından içsel olarak gerçekleştirilmesi durumunda,
doğrulama yapan kişilerin veya birimin metodolojiyi oluşturan kişilerden ve/veya birimlerden
farklı olması ve bağımsızlığının derecelendirme kuruluşunun yönetim kurulu tarafından temin
edilmesi şarttır. Bu esas akademisyenlerden oluşan heyette derecelendirme kuruluşunda görevli
kişiler hakkında da uygulanır.

(2) Bir doğrulama raporunda asgari olarak;
a) Metodoloji oluşturulurken kullanılan verilerin kalitesine ilişkin analiz ve değerlen-

dirmelere,
b) İlgili metodolojinin iyi ve kötü müşterileri ayrıştırma gücüne ilişkin analizlere,
c) İlgili metodoloji kullanılarak elde edilen skor veya derecelendirme notları için atanan

uzun vadeli temerrüt olasılıklarının kalibrasyonunun kalitesinin ölçülmesine ilişkin analizlere,
ç) İlgili metodoloji dokümanının 15 inci maddenin sekizinci fıkrasında yer alan husus-

lara uygunluğuna,
d) Müşterinin derecelendirme başvurusu yapmasından derecelendirme kuruluşunca

müşteriye verilen nihai derecelendirme notunun kamuoyuna açıklanmasına kadar geçen dere-
celendirme sürecinin uygunluğuna,

e) Doğrulama raporunu hazırlayan kişi veya kuruluşların ilgili metodolojinin, müşteri-
lerin kredi değerliliğini doğru bir şekilde belirleyip belirleyemediğine ilişkin nihai “olumludur”
veya “olumsuzdur” görüşüne,

f) Doğrulama raporu gerçek kişiler tarafından hazırlanmış ise, söz konusu kişilerin
imza, ad, soyad ve unvanlarına; tüzel kişiler tarafından ise, bu tüzel kişiliğin ticaret unvanı ile
imzaya yetkili kişilerinin ad, soyad ve unvanları ile imzalarına,

g) Yapılan analizlerde kullanılan verilerin zaman aralığı ve doğrulama tarihine,
yer verilir.
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(3) İkinci fıkranın (b) ve (c) bentlerinde bahsedilen ayrıştırma gücünün ve kalibrasyo-
nun kalitesinin belirlenmesi çalışmaları; hem derecelendirme uzmanlarınca derecelendirme
komitesine önerilen derecelendirme notları, hem de kamuya açıklanmasa dahi derecelendirme
komitesi onayı sonrasında müşteriye verilen derecelendirme notları kullanılarak ayrı ayrı ya-
pılır.

(4) Derecelendirme kuruluşunun yetkilendirilebilmesi için en az bir hesap dönemini
içerecek şekilde yetki başvurusunda bulunduğu metodoloji veya metodolojiler için geriye dö-
nük testi uygulamış olduğunu Kuruma göstermesi ve bunu belgelendirmesi şarttır.

(5) Bir derecelendirme metodolojisinin doğrulaması yapılırken kamuya açıklanmasa
dahi bizzat bu metodoloji kullanılarak verilen talep edilmiş veya talep edilmemiş derecelen-
dirme notları kullanılır, tanınan derecelendirme notları kullanılmaz.

(6) Kurum, derecelendirme kuruluşundan metodolojisinin Kurumca belirlenecek üçün-
cü bir tarafça yeniden doğrulanmasını isteyebilir.”

MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin 19 uncu maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde
değiştirilmiş ve aynı maddenin dördüncü fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.

“(3) Kurul, muadil düzenleme ve denetleme yapısına sahip yabancı ülkelerin yetkili
otoritelerince yetkilendirilmiş bir derecelendirme kuruluşunu, bu Yönetmelikte yer alan kalitatif
ve kantitatif değerlendirme kriterlerini dikkate alarak tanıyabilir.”

MADDE 9 – Aynı Yönetmeliğin 23 üncü maddesinin birinci fıkrasının (f) bendi aşağı-
daki şekilde değiştirilmiştir.

“f) Bir müşteri hakkında talep edilmemiş derecelendirme notu verilmesinde, bu Yönet-
melikte belirlenen usul ve esaslara uygun olarak son iki hesap dönemi içerisinde talep edilmiş
derecelendirme yapılmış olması ve verilecek derecelendirme notlarının en fazla altı aylık dö-
nemler itibarıyla gözden geçirilerek kamuoyuna açıklanması esastır. Bir müşteriye talep edil-
memiş derecelendirme notu, bu müşteri için talep edilmiş derecelendirmenin yapılmasından
sonraki iki hesap dönemi içerisinde bir defaya mahsus olarak yapılabilir.” 

MADDE 10 – Aynı Yönetmeliğin 25 inci maddesinin üçüncü fıkrasının (b) ve (ç) bent-
leri aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı fıkraya aşağıdaki bentler eklenmiş, aynı maddenin
altıncı fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.

“b) Derecelendirme not cetvellerinin eşleştirildiği ve 15 inci maddenin altıncı ve yedinci
fıkralarında belirtilen ana derecelendirme not cetvelleri, cetvellerdeki her bir derecelendirme
notu için 15 inci maddenin altıncı fıkrasında belirtilen uzun dönem tahmini temerrüt olasılıkları
ve ilgili derecelendirme notlarına ilişkin 26 ncı maddenin ikinci fıkrasında belirtilen birikimli
temerrüt oranları, her bir derecenin ifade ettiği anlam, her bir dereceden diğer derecelere kay-
malara ilişkin istatistikleri ve notlar arası geçiş matrisi,”

“ç) Derecelendirme kuruluşunun verdiği derecelendirme notlarını öngörülen derece-
lendirme uygulamalarında kullanacağını taahhüt eden veya kredi tahsis, fiyatlama ve benzeri
alanlarda kullanan bankaların listesi,”

“d) Derecelendirme kuruluşunun etik ilkeler metni,
e) Derecelendirmesi yapılan karşı tarafların ücretlendirmesine ilişkin genel çerçeve.”
MADDE 11 – Aynı Yönetmeliğin 26 ncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 26 – (1) Yetkili derecelendirme kuruluşları tarafından verilen derecelendirme

notlarının sermaye yeterliliği oranının hesaplanmasında hangi kredi kalitesi kademesine tekabül
ettiği Kurulca belirlenir ve Kurumun internet sitesinden kamuya açıklanır. Kurul, gerekli gör-
düğü hallerde veya yetkili derecelendirme kuruluşunun başvurusu üzerine daha önce belirlediği
eşleştirmeleri değiştirebilir.

(2) Kurulca eşleştirmenin yapılması veya yeniden gözden geçirilmesi amacıyla yetkili
derecelendirme kuruluşları, kullandıkları tüm ana derecelendirme not cetvellerinde yer alan
her bir derecelendirme notu için her yıl, son iki yıla ait üç yıllık birikimli temerrüt oranlarını
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ve üç yıllık birikimli temerrüt oranlarının on yıllık ortalamalarını veya üç yıllık birikimli te-
merrüt oranlarının on yıllık ortalamalarının hesaplanmasının mümkün olmadığı durumlarda
uzun vadeli tahmini temerrüt olasılıklarını takip eden yılın Ocak ayı içerisinde Kuruma iletir
ve internet sitesinden kamuya açıklar. Mütemerrit müşteriler, temerrüte düştükleri tarihten dok-
san gün öncesinde sahip oldukları derecelendirme notunun birikimli temerrüt oranının hesap-
lanmasında dikkate alınır. Doksan gün öncesinde müşteriye verilmiş bir derecelendirme notu
bulunmamakta ise bu doksan günlük süre içerisinde verilen ilk derecelendirme notu birikimli
temerrüt oranının hesaplanmasında kullanılır.

(3) Ana derecelendirme not cetvelinde yer alan her bir derecelendirme notu için ikinci
fıkrada belirtilen birikimli temerrüt oranlarının derecelendirme kuruluşu tarafından temin edi-
lememesi veya edilse bile Kurumca yeterli ve anlamlı görülmemesi durumunda, bu yetkili de-
recelendirme kuruluşu, Kurulca belirlenecek eşleştirmeye temel teşkil etmek üzere bilimsel
gerçeklerle desteklediği eşleştirme önerisini bir rapor halinde Kuruma sunar. Kurulun, bu öne-
rinin bilimsel gerçeklerle desteklenmediğine veya her halükarda verilen derecelendirme not-
larının ifade ettiği tahmini temerrüt oranlarının belirlenemeyeceğine kanaat getirmesi duru-
munda, derecelendirme kuruluşunun ana derecelendirme not cetvelinde yer alan derecelendirme
notları Kurulca söz konusu varlık kategorisinin derecelendirilmemiş olması durumunda alacağı
risk ağırlığına tekabül edecek kredi kalitesi kademelerine eşleştirilir.

(4) Birikimli temerrüt oranlarının hesabında bizzat yetkili derecelendirme kuruluşunun
kullandığı metodolojiler neticesinde verilen talep edilmiş veya talep edilmemiş derecelendirme
notları kullanılır, tanınan derecelendirme notları kullanılmaz.

(5) Derecelendirme kuruluşunun piyasada yeni olması nedeni ile on yıllık temerrüt ve-
risi toplayacak kadar derecelendirme yapmamış ancak 10 uncu maddenin birinci fıkrasındaki
şartları taşıyor olması durumunda Kurul ilgili varlık kategorisi bazında verdiği tüm derecelen-
dirme notlarının Kurulca belirlenen bir süre boyunca söz konusu varlık kategorisinin en az
23/10/2015 tarihli ve 29511 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Bankaların Sermaye Yeterli-
liğinin Ölçülmesine ve Değerlendirilmesine İlişkin Yönetmeliğe göre derecelendirilmemiş ol-
ması durumunda alacağı risk ağırlığına tekabül edecek kredi kalitesi kademesine eşleştirilme-
sine karar verebilir veya derecelendirme kuruluşunun her bir derece için üç yıllık birikimli te-
merrüt olasılıklarının on yıllık ortalaması hakkındaki tahminini alarak derecelendirme kurulu-
şunu bundan sonra bu olasılıklara bağlı olarak belirlenen risk ağırlıklarından dolayı sorumlu
tutabilir veya son üç yıla ilişkin derecelendirme faaliyetinden elde edilen birikimli temerrüt
olasılığını dikkate alabilir.”

MADDE 12 – Aynı Yönetmeliğin 27 nci maddesi başlığıyla birlikte aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.

“Diğer derecelendirme kuruluşu notlarının tanınması
MADDE 27 – (1) Yetkili bir derecelendirme kuruluşu hangi ilişkiye dayanırsa dayansın

başka bir derecelendirme kuruluşunun verdiği notu kendi verdiği not olarak veya bu izlenimi
yaratacak şekilde açıklayamaz.” 

MADDE 13 – Aynı Yönetmeliğin 28 inci maddesinin ikinci fıkrasının (a) ve (b) bentleri
aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı fıkranın (c) ve (ç) bentleri yürürlükten kaldırılmıştır.

“a) Yapılan yerinde denetimler sonucu Kurulca belirlenen sürede eksikliklerin gideril-
mediğinin tespit edilmesi.

b) Yapılan yerinde denetimler sonucu derecelendirme metodolojisinin 15 inci maddede
yer alan nitelikleri önemli ölçüde kaybettiğinin tespit edilmesi.”

MADDE 14 – Aynı Yönetmeliğin 29 uncu maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki bent
eklenmiştir.

“f) 11 inci madde kapsamında mesleki özen ve titizliğe uygun hareket edilmediğinin
tespit edilmesi.”
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MADDE 15 – Aynı Yönetmeliğin 30 uncu maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.

“(3) Birinci fıkra kapsamındaki mesleki sorumluluk sigortasına esas tutar, yetkili dere-
celendirme kuruluşunun geçmiş yıla ilişkin ciro tutarından az olmamak üzere yönetim kuru-
lunca kabul edilen cari yıla ilişkin bütçelenen ciro tutarının asgari iki katı esas alınarak belir-
lenir. Belirlenen bu tutar sigorta poliçesinde açıkça belirtilir.”

MADDE 16 – Aynı Yönetmeliğin 31 inci maddesi başlığıyla birlikte aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.

“Kuruma ve risk merkezine bildirim
MADDE 31 – (1) Yetkili derecelendirme kuruluşları, esas sözleşmelerindeki ve adres-

lerindeki değişiklikleri iki hafta içerisinde; nitelikli paya sahip ortakları, kalite güvencesi sis-
teminden sorumlu yönetim kurulu üyeleri ile derecelendirme komitesi üyelerinde meydana ge-
len değişiklikler ile 14 üncü maddede öngörülen koşullardaki değişiklikleri, değişiklik veya
istihdam edilme tarihinden itibaren en geç bir ay içinde bu Yönetmelikte aranan şartları taşı-
dıklarını gösteren belgeler ve atanmalarına veya seçilmelerine ilişkin karar örnekleri ile birlikte
Kuruma bildirirler. Kurumca yapılan değerlendirme neticesinde otuz gün içerisinde olumsuz
görüş bildirilmeyen değişiklikler geçerli sayılır. Bu fıkra uyarınca Kuruma bildirilmesi zorunlu
olanlar dışında kalan ortakların ve derecelendirme uzmanlarının bu Yönetmelik kapsamında
aranan şartları taşıdığının takibi ve 14 üncü maddede yer alan bilgi ve belgelerin bunlar için
de hazırlanıp muhafaza edilerek talep halinde Kuruma ibrazı derecelendirme kuruluşunun so-
rumluluğundadır.

(2) Talep edilmiş, talep edilmemiş ve tanınan derecelendirme notlarının öngörülen de-
recelendirme uygulamalarında dikkate alınabilmesi için bu derecelendirme notlarının ilgili de-
recelendirme kuruluşu tarafından kamuya açıklanmış olması esastır.

(3) Yetkili derecelendirme kuruluşları, tanınan derecelendirme notları dahil derecelen-
dirme notlarına ilişkin bilgilerini ve Kurumun belirleyeceği diğer bilgileri bankaların paylaşı-
mına açılmak üzere Kanunun Ek 1 inci maddesi uyarınca teşkil olan Risk Merkezine raporlar.

(4) Derecelendirme kuruluşu 5 inci maddenin üçüncü fıkrası kapsamında yetkilendi-
rildiği ana ve/veya alt varlık kategorisi için kullandığı metodolojilerin her biri için yıl sonları
itibarıyla gerçekleştirilmiş olan geriye dönük test sonuçlarını içeren ve 18 inci maddenin ikinci
ve üçüncü fıkralarına uygun olarak hazırlanmış değerlendirme raporunu izleyen yılın Mart ayı
sonuna kadar Kuruma raporlar.

(5) Yetkili veya yetkilendirilecek derecelendirme kuruluşlarının kendisi veya üçüncü
kişiler tarafından kuruluşun faaliyetleri ile ilgili olarak hazırlanan her türlü bilgi, belge, rapor
ve her ne ad altında olursa olsun her türlü dokümanın Türkçe olması veya yeminli mütercimler
tarafından Türkçe’ye çevrilmiş olması esastır.”

MADDE 17 – Aynı Yönetmeliğin EK-1 ve EK-5’i ekteki şekilde değiştirilmiştir.
MADDE 18 – Bu Yönetmelik 31/3/2016 tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 19 – Bu Yönetmelik hükümlerini Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Ku-

rumu Başkanı yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

17/4/2012 28267

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

2/4/2015 29314
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TEBLİĞLER

Ekonomi Bakanlığından:

İTHALAT TEBLİĞİ (İTHALAT: 2016/1)’NDE DEĞİŞİKLİK 

YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

MADDE 1 – 31/12/2015 tarihli ve 29579 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan

İthalat Tebliği (İthalat: 2016/1)’ne aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

“Geçiş hükümleri

GEÇİCİ MADDE 2 - (1) Bu Tebliğin ikinci kısmı çerçevesinde, 1/1/2016 tarihinden

önce Türkiye’ye sevk edilmek üzere bir taşıma belgesi düzenlenerek yüklemesi yapılmış olan

Ek-1 kapsamındaki kullanılmış veya yenileştirilmiş eşyanın ithal izni için 1/3/2016 tarihine

kadar (1/3/2016 dâhil) http://ith7.ekonomi.gov.tr genel ağ adresinde duyurulan belgelerle bir-

likte Genel Müdürlüğe başvurulması halinde başvurular Genel Müdürlükçe sonuçlandırılır. Bu

madde çerçevesinde Genel Müdürlükçe sonuçlandırılacak başvurular için 5 inci maddenin ikin-

ci fıkrası hükmü uygulanmaz.

(2) Taleplerin değerlendirilmesinde genel evrak giriş tarihi ve sayısı esas alınır. Süresi

içinde yapılmayan başvurular değerlendirmeye alınmaz.”

MADDE 2 – Bu Tebliğ 1/1/2016 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yü-

rürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Tebliğ hükümlerini Ekonomi Bakanı yürütür.
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Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumundan:
BANKALARCA KAMUYA AÇIKLANACAK FİNANSAL TABLOLAR 

İLE BUNLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR 
HAKKINDA TEBLİĞDE DEĞİŞİKLİK 

YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ 

MADDE 1 – 28/6/2012 tarihli ve 28337 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Bankalarca
Kamuya Açıklanacak Finansal Tablolar ile Bunlara İlişkin Açıklama ve Dipnotlar Hakkında
Tebliğin 8 inci maddesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki 8/A maddesi eklenmiştir.

“Döngüsel sermaye tamponu hesaplamasına dâhil riskler 
MADDE 8/A – (1) 5/11/2013 tarihli ve 28812 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Ser-

maye Koruma ve Döngüsel Sermaye Tamponlarına İlişkin Yönetmelik ve alt düzenlemeleri
kapsamında bankaya özgü döngüsel sermaye tamponunun hesaplanmasında dikkate alınan özel
sektörden alacakların coğrafi dağılımı aşağıdaki tabloda açıklanır. 

MADDE 2 – Aynı Tebliğin 13 üncü maddesinin ikinci fıkrasında yer alan cari döneme
ve önceki döneme ilişkin likidite karşılama oranı cetvellerinin altında yer alan dipnotlar sıra-
sıyla aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

“* Konsolide sunum: Aylık basit aritmetik ortalama alınmak suretiyle hesaplanan de-
ğerlerin son üç ay için hesaplanan basit aritmetik ortalaması. Ortalama hesaplamasında kulla-
nılan gün sayısı açıklanır. 

Konsolide olmayan sunum: Haftalık basit aritmetik ortalama alınmak suretiyle hesap-
lanan değerlerin son üç ay için hesaplanan basit aritmetik ortalaması.” 

“** Konsolide sunum: Aylık basit aritmetik ortalama alınmak suretiyle hesaplanan tab-
loda yer alan kalemlere ilişkin verilerin son üç ay için hesaplanan basit aritmetik ortalaması.
Ortalama hesaplamasında kullanılan gün sayısı açıklanır.

Konsolide olmayan sunum: Haftalık basit aritmetik ortalama alınmak suretiyle hesap-
lanan tabloda yer alan kalemlere ilişkin verilerin son üç ay için hesaplanan basit aritmetik or-
talaması.”

MADDE 3 – Aynı Tebliğe aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.
“Konsolide likidite karşılama oranlarının hesaplanma yöntemine ilişkin uygulama 
GEÇİCİ MADDE 2 – (1) 13 üncü maddenin ikinci fıkrası uygulamasında, konsolide

likidite karşılama oranı tablosunda yer alan verilerin sunumunda 1/1/2017 tarihine kadar ayın
son günü itibarıyla hesaplanan verilerin son 3 aylık basit aritmetik ortalamaları kullanılır.”

MADDE 4 – Bu Tebliğin;
a) 1 inci maddesi yayımı tarihinde, 
b) Diğer maddeleri 31/12/2015 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürür-

lüğe girer.
MADDE 5 – Bu Tebliğ hükümlerini Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu

Başkanı yürütür.

Tebliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

28/6/2012 28337

Tebliğde Değişiklik Yapan Tebliğlerin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

1- 26/4/2014 28983
2- 19/8/2015 29450
3- 23/10/2015 29511
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Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumundan:

BANKALARCA RİSK YÖNETİMİNE İLİŞKİN KAMUYA YAPILACAK 

AÇIKLAMALAR HAKKINDA TEBLİĞDE DEĞİŞİKLİK 

YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

MADDE 1 – 23/10/2015 tarihli ve 29511 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Banka-

larca Risk Yönetimine İlişkin Kamuya Yapılacak Açıklamalar Hakkında Tebliğin 10 uncu mad-

desinin birinci fıkrasının (ç) bendinin (6) numaralı alt bendinde yer alan Şablon KR10: İDD

(İhtisas kredileri ve basit risk ağırlığı yaklaşımına tabi hisse senedi yatırımları).’nin  “Volatilitesi

yüksek ticari gayrimenkul” kısmının beşinci sütununda yer alan “%50, %70, %70, %90, %115”

risk ağırlıkları sırasıyla “%70, %95, %95, %120, %140” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 2 – Bu Tebliğ 31/3/2016 tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Tebliğ hükümlerini Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu

Başkanı yürütür.

—— • ——
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumundan:

KREDİ RİSKİ AZALTIM TEKNİKLERİNE İLİŞKİN TEBLİĞDE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ 

MADDE 1 – 6/9/2014 tarihli ve 29111 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kredi Riski

Azaltım Tekniklerine İlişkin Tebliğin 3 üncü maddesinin (p) bendi aşağıdaki şekilde değişti-

rilmiştir. 

“p) Menkul kıymet finansman işlemleri: Repo işlemleri, ters repo işlemleri, menkul

kıymet ödünç işlemleri ve kredili menkul kıymet işlemlerini,”

MADDE 2 – Aynı Tebliğin 44 üncü maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(7) Özel bir model kullanımına ilişkin zorunluluk yoktur. Bankalar önemli bütün risk-

leri kapsadığı sürece tarihi benzetim veya simülasyon yöntemlerine dayalı modeller gibi yön-

temleri kullanabilirler.”

MADDE 3 – Bu Tebliğ 31/3/2016 tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 4 – Bu Tebliğ hükümlerini Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu

Başkanı yürütür.

Tebliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

23/10/2015 29511

Tebliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

6/9/2014 29111

Tebliğde Değişiklik Yapan Tebliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

23/10/2015 29511
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Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumundan:
KREDİ RİSKİNE ESAS TUTARIN İÇSEL DERECELENDİRMEYE 

DAYALI YAKLAŞIMLAR İLE HESAPLANMASINA İLİŞKİN 
TEBLİĞDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA 

DAİR TEBLİĞ

MADDE 1 – 23/10/2015 tarihli ve 29511 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kredi
Riskine Esas Tutarın İçsel Derecelendirmeye Dayalı Yaklaşımlar ile Hesaplanmasına İlişkin
Tebliğin 6 ncı maddesinin ondördüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

“(14) Kayıp oranlarındaki volatilitesi diğer ihtisas kredileriyle kıyaslandığında göreli
olarak daha yüksek olan ve ticari amaçlı gayrimenkullerin finanse edilmesi amacıyla sağlanan
alacaklar volatilitesi yüksek ticari gayrimenkul finansmanı olarak sınıflandırılır. Teminatı, Ku-
rum ya da yabancı ülke otoriteleri tarafından volatilitesi yüksek ticari gayrimenkul olarak sı-
nıflandırılan alacaklar ile bu tür gayrimenkullere ilişkin arazi satın alınması, proje geliştirilmesi
veya inşaat finansmanı sağlayan alacaklar volatilitesi yüksek ticari gayrimenkul finansmanı
sınıfına dâhil edilir. Kurum ya da yabancı ülke otoriteleri tarafından volatilitesi yüksek ticari
gayrimenkul olarak sınıflandırılmayan gayrimenkullere ilişkin arazi satın alınması, proje ge-
liştirilmesi veya inşaat finansmanı sağlayan alacaklar da geri ödemelerin büyük ölçüde borç-
lunun sermayesinden sağlanmayacak olması ve alacağa ilişkin geri ödeme kaynağının, gayri-
menkulün gelecekte satılabilmesi halinde elde edilecek nakit akışı olması veya gayrimenkulün
mevcut kiralama oranının emsallerine kıyasla daha düşük olması gibi sebeplerle önemli dere-
cede belirsiz nakit akışları olması halinde volatilitesi yüksek ticari gayrimenkul finansmanı sı-
nıfına dâhil edilir. Bu alacaklara ilişkin geri ödemelerin büyük ölçüde borçlunun sermayesinden
sağlanabilmesi sebebiyle volatilitesi yüksek ticari gayrimenkul olarak sınıflandırılmayan ala-
caklara, bu alacakların vadelerine bakılmaksızın, Ek-1’in Birinci Bölümünün yedinci fıkrası
kapsamında vadesi 2,5 yıldan fazla olan diğer ihtisas kredileri için belirlenen risk ağırlıkları
kullanılır.” 

MADDE 2 – Aynı Tebliğin Ek-1'inin Birinci Bölümünün beşinci fıkrası aşağıdaki şe-
kilde değiştirilmiştir.

“5. KOBİ’lerden olan kurumsal alacaklar için ikinci fıkra uyarınca risk ağırlıklarının
hesaplanmasında, aşağıda yer alan korelasyon formülü kullanılır.

Formülde, “S” milyon TL olarak, KOBİ’nin içinde yer aldığı risk grubunun konsolide
bazda yıllık net satış hâsılatını ifade eder. Devralınan KOBİ alacaklarından oluşan bir havuz
için “S” parametresinin hesaplamasında, devralınan alacak havuzundaki her bir alacakla ağır-
lıklandırılmış yıllık net satış hâsılatı dikkate alınır. Net satış hasılatının firma büyüklüğü ko-
nusunda anlamlı bir gösterge olmaması durumunda net satış hasılatı yerine mali bilanço kul-
lanılabilir. Bu bilgilerin bulunmaması halinde ikinci fıkrada belirtilen korelasyon formülü kul-
lanılır.”

MADDE 3 – Aynı Tebliğin Ek-1'inin Üçüncü Bölümünün ikinci fıkrasının (a) bendi
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"a) Banka tarafından istenildiği zaman herhangi bir şarta bağlı olmadan cayılabilen ya
da borçlunun kredi değerliliğinde bozulma olması halinde otomatik olarak iptal edilebilen ca-
yılabilir taahhütler için %0 dönüştürme oranı uygulanır. %0 dönüştürme oranı uygulanabilmesi
için, bankaların, borçlunun mali durumunu düzenli olarak izlemesi ve iç kontrol sistemlerinin
borçlunun kredi kalitesindeki bir bozulmanın derhal tespit edilmesine olanak sağlaması gerekir.
Sözleşme koşullarının bankaya kullandırılmamış kredi taahhütlerinden cayabilme hakkı ver-
mesi durumunda, tüketiciyi koruma mevzuatının ve ilgili diğer mevzuatın da dikkate alınması
şartıyla bu taahhütlerin şarta bağlı olmadan cayılabilir olduğu kabul edilebilir."
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MADDE 4 – Aynı Tebliğin Ek-2'sinin yedinci fıkrasının (c) bendi aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.

"c) Ödemelerin gecikmesine ilişkin durumlar."
MADDE 5 – Aynı Tebliğin Ek-2'sinin onikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
"12. Alacakların derece ve havuzlara tahsisinde, tahsis sürecinin girdileri ve çıktıları

üzerinde kişisel değerlendirme kullanılarak değişiklik yapılabilecek durumların ve değişiklik
yapmaya yetkili personelin bilgilerinin, söz konusu değişikliklerin limitlerini ve nasıl yapıla-
cağını da içerecek şekilde yazılı hale getirilmesi gereklidir. Değişiklik yapılması halinde, bu
değişiklikler ile değişikliği yapan personele ilişkin bilgiler kayıt altına alınır ve takip edilir.
Bankaların modele dayanan derecelendirmelerde, model notunun değiştirilmesi, değişkenlerin
çıkarılması veya girdilerin değiştirilmesi gibi durumların izlenmesine yönelik rehber ve süreç-
lere sahip olması gerekir. Bankalar söz konusu değişikliklerin yapıldığı alacakların performan-
sını analiz eder.”

MADDE 6 – Aynı Tebliğin Ek-2'sinin 33 üncü fıkrasının (a) bendi aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.

"a) Borcun, donuk alacak olarak sınıflandırılması,"
MADDE 7 – Aynı Tebliğin Ek-2'sinin 56 ncı fıkrasının ilk cümlesi aşağıdaki şekilde

değiştirilmiştir.
“Validasyon, asgari yılda bir kez olmak üzere kredi riski kontrol biriminden ve icrai birimlerden
bağımsız bir birim tarafından ya da bağımsız bir üçüncü tarafça aşağıda belirtilen şartlara uygun
olarak gerçekleştirilir:”

MADDE 8 – Bu Tebliğ 31/3/2016 tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 9 – Bu Tebliğ hükümlerini Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu

Başkanı yürütür.

—— • ——
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumundan:

RİSK ÖLÇÜM MODELLERİ İLE PİYASA RİSKİNİN HESAPLANMASINA 
VE RİSK ÖLÇÜM MODELLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİNE 

İLİŞKİN TEBLİĞDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA 
DAİR TEBLİĞ

MADDE 1 – 23/10/2015 tarihli ve 29511 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Risk Öl-
çüm Modelleri ile Piyasa Riskinin Hesaplanmasına ve Risk Ölçüm Modellerinin Değerlendi-
rilmesine İlişkin Tebliğin 7 nci maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendinin (1) numaralı alt bendi
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“1) Bankalar, verim eğrilerini, genel kabul görmüş yaklaşımlardan birini kullanarak
modeller. Önemli ölçüde faiz oranı riskine tabi belirli para birimleri ve piyasalar için, verim
eğrisi, faiz oranlarının volatilitesindeki değişimlerin yansıtılması amacıyla, asgari altı vade di-
limine ayrılır. Bu para birimleri için verim eğrisi modellemesinde asgari olarak altı risk faktörü
kullanmalıdır. Bununla birlikte, risk faktörü sayısı en nihayetinde alım satım stratejilerinin ma-
hiyetiyle uygun olmalıdır. Risk ölçüm sistemi, farklı verim eğrileri arasında tam korelasyon
bulunmamasından kaynaklanan riskleri de kapsamalıdır.”

MADDE 2 – Bu Tebliğ 31/3/2016 tarihinde yürürlüğe girer. 
MADDE 3 – Bu Tebliğ hükümlerini Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu

Başkanı yürütür.

Tebliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

23/10/2015 29511

Tebliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

23/10/2015 29511
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İLÂN BÖLÜMÜ 
(İlânlarla ilgili müracaatlar Başbakanlık Basımevi Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğüne yapılır.) 

ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI 

MARGARĠN ALIMI YAPILACAKTIR 

Ankara Halk Ekmek ve Un Fabrikası A.Ş Genel Müdürlüğünden: 

1 - Fabrikamız, konusu Ģartnamede belirtilen 5.000 Kg Margarin alımı kapalı zarf ile 

teklif alma yoluyla ihale edilecektir. 

2 - Ġhale 02.02.2016 Salı günü saat 14.00‘da Fabrikamız Genel Müdürlük toplantı 

salonunda yapılacaktır. 

3 - Ġhale ile ilgili Ģartname 100 TL bedelle Fabrikamız Pazarlama ve Ticaret 

Müdürlüğü‘nden temin edilebilir. 

4 - Nihai teklifler en geç 02.02.2016 Salı günü saat 14.00‘e kadar Fabrikamız Pazarlama 

ve Ticaret Müdürlüğüne verilmiĢ olması gerekmektedir. 

5 - Postadaki gecikmeler dikkate alınmaz. 

6 - Bu Ġhale 4734 sayılı Kamu Ġhale Kanunu‘nun Ġstisna Alımı Kapsamındadır. 

7 - 4734 sayılı Kamu Ġhale Kanunu‘nun 11. maddesinde belirtilenler hiçbir Ģekilde ihaleye 

katılamazlar. 

ADRES : ANKARA HALK EKMEK VE UN FABRĠKASI A.ġ 

  Anadolu Bulvarı No: 13 Macunköy - Yenimahalle / ANKARA 

  Tel: 397 33 65 - 66   Faks: 397 33 71 - 74 

 462/1-1 

—— • —— 

DE 22000 TĠPĠ LOKOMOTĠFLER ĠÇĠN KRANK MĠLĠ ALIMI ĠġĠ 

(YERLĠ ĠSTEKLĠLER ĠÇĠN MAL ALIMI) ĠHALE EDĠLECEKTĠR 

TCDD - Ankara Demiryol Fabrikası Müdürlüğünden: 

Ġhale Kayıt No : 2016/2561 

1 - Ġdarenin: 

• Adresi : TCDD Ankara Demiryol Fabrikası Müdürlüğü Ġstanbul 

Yolu 8. Km (TMO Arkası) Behiçbey Yenimahalle / 

ANKARA 

• Telefon ve Faks Numarası : (0.312) 211 10 41 – (0.312) 211 06 96 

• Ġlgili Alparslan YILDIZ Malzeme Grup Md. (312) 211 10 41 Dahili 8450 

Ġhale konusu malın adı ve miktarı: ―DE 22000 TĠPĠ LOKOMOTĠFLER ĠÇĠN 2 ADET 

KRANK MĠLĠ ALIMI ĠġĠ (KATALOG NO: 8034708)‖ (Diğer hususlar ihale dokümanı eki 

Teknik ġartnamede belirtilmiĢtir.) 

2 - Yukarıda belirtilen alımımız Yerli Ġsteklilerden teklif alınmak suretiyle 3/g Açık Ġhale 

Usulü ile ihaleye çıkarılmıĢ olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale dokümanında 

belirtilmiĢtir. 
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3 - Ġhale konusu mal TCDD Ankara Demiryol Fabrikası Müdürlüğü‘ne teslim 

edilecektir.(Diğer hususlar ihale dokümanı eki Teknik ġartnamede belirtilmiĢtir.) 

4 - Ġhale 18.02.2016 günü saat 14.00‘da TCDD Ankara Demiryol Fabrikası Müdürlüğü 

Mal ve Hizmet Alım Komisyonu Toplantı salonunda yapılacaktır. 

5 - Tekliflerin TCDD Ankara Demiryol Fabrikası Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım 

Komisyonu BaĢkanlığına 18.02.2016 günü saat 14.00‘a kadar verilmiĢ veya ulaĢtırılmıĢ olması 

Ģarttır. 

6 - Ġhale dokümanı TCDD Ankara Demiryol Fabrikası Müdürlüğü Mal ve Hizmet 

Komisyonu bürosunda görülebilir. Ġhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın 

almaları zorunlu olup Ziraat Bankası Ankara Kamu GiriĢimcileri ġubesi 

TR500001002533032083215004 No‘lu hesaba yatırılacak KDV Dahil 150,00 TL doküman 

bedeline ait makbuz karĢılığından Fabrika Mali ĠĢler Müdürlüğü‘nden ilgili doküman temin 

edilebilir. 

7 - Teklif edilen bedelin en az %3‘ü oranında geçici teminat verilecektir. 

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

tabi değildir. 259/1-1 

—— • —— 

4458 SAYILI GÜMRÜK KANUNU VE 5607 SAYILI KAÇAKÇILIKLA MÜCADELE 

KANUNU UYARINCA TASFĠYELĠK HALE GELEN EġYA SATILACAKTIR 

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Ege Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü İzmir 

Tasfiye İşletme Müdürlüğünden:  

1 - SatıĢa esas bedeli en az 37,00 TL ile en çok 859.876,00 TL arasında değiĢen; 

27.01.2016 günü saat 16.00'ya kadar yatırılması gereken güvence tutarı da en az 4,00 TL, en çok 

85.988,00 TL arasında olan, cinsi, miktarı, bulunduğu yeri, özellikleri, satıĢa esas bedeli ve 

güvence tutarı ayrı ayrı Ģartname eki listede gösterilen Saat, kumaĢ, konteyner, termal yazıcı, 

kömür, kauçuk, rulman, su arıtma cihazı, kekik ve muhtelif eĢyalar vb. 72 grup eĢya açık artırma 

suretiyle, Sevgi Mahallesi 905 Sk. No:1 Gaziemir/ĠZMĠR adresindeki ihale salonunda 28.01.2016 

tarihinde saat 09.30'da satıĢa sunulacaktır. SatıĢa sunulan eĢyalar ve söz konusu ihale hakkında 

ayrıntılı bilgiye www.gtb.gov.tr internet adresimiz ile (0)(232)(463 90 53) numaralı telefondan 

ulaĢılabilir. 

2 - Listemizin 62.,63. ve 65. sırasında yer alan eĢyalar yurt dıĢı edilmek üzere Yeniden 

Ġhraç Amaçlı satıĢa tabidir. 

3 - Kimliklerini belirlemeye yarayan belge, gerçek kiĢilerin T.C. kimlik numarası ve 

ikametgâh beyanı, tüzel kiĢilerin vergi kimlik numarası ve iĢyeri merkezi beyanı, güvencenin 

yatırıldığına iliĢkin belge, vekil olarak katılanlar için vekâletname aslı veya noter onaylı örneği, 

tüzel kiĢiler adına katılacaklardan, yetki belgesinin aslı veya noter onaylı örneğinin veya 

vekaletname kartının satıĢ günü ihale salonunda ibraz edilmesi gerekir. 

4 - Bu ilanda bulunmayan hususlarda Ģartname ve eki listelerde belirtilen hükümler 

geçerlidir. Açık Artırma Yöntemiyle EĢya SatıĢ ġartnamesi ve ekleri 10,00 TL bedel karĢılığı 

Ġzmir Tasfiye ĠĢletme Müdürlüğü ile Ege Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğünden alınabilir. 

Ġlan olunur. 478/1-1 
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MUHTELĠF CĠNS VE MĠKTAR DONANIM SATIN ALINACAKTIR 

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden: 

Ofisimizce, Avrupa Birliği Bakanlığı Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları 

Merkezi BaĢkanlığı ihtiyacı muhtelif cins ve miktar donanım teknik Ģartnamesine uygun olarak, 

Ofis‘imiz tip ticari Ģartnamesi ile ihale ek Ģartlar listesinde belirtilen Ģartlarla, açık teklif usulü ile 

iç piyasadan satın alınacaktır. 

1 - ĠHALE EVRAKI BEDELLĠDĠR. 

a) Ġstekliler, ihale dokümanlarını Genel Müdürlüğümüz III Nolu Satınalma Daire 

BaĢkanlığında ve Ofisimiz internet sitesinde görebilirler. Ancak ihaleye teklif verecek olan 

firmaların, Ģartname bedelini (130.-TL) Ofis veznelerinden birine veya Ofis banka hesabına 

yatırmaları zorunludur.  

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

zarfa konulması zorunludur. 

2 - Teklif mektupları iç içe konulmuĢ iki zarf halinde olacaktır. ĠÇ ZARFTA YALNIZ 

TEKLĠF EDĠLEN FĠYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLĠF MEKTUBU, dıĢ zarfta ise iç zarfla 

birlikte teknik Ģartname, Ofis Ticari ġartnamesi ve ihale ek Ģartlar listesinin aynen kabul 

edildiğini belirten yazılı taahhütname ve ticari Ģartnamenin 2. maddesinde yazılı belgeler ile ihale 

ek Ģartlar listesinde belirtilen belgeler bulunacaktır. 

3 - Teklifler, 26.01.2016 günü, saat 12.00‘ye kadar Genel Müdürlüğümüz, III Nolu 

Satınalma Daire BaĢkanlığında bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postada vaki gecikmeler 

dikkate alınmayacaktır. 

4 - Teklif mektuplarının, son teklif verme günü saat 14.00‘de evvela dıĢ zarfları açılacak, 

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

sonucunda belgeleri istenilen Ģartlara uygun olduğu tespit edilenlerin teknik Ģartnamesine 

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

zarfları bilahare bildirilecek bir tarihte açılacaktır. Uygun olmayan teklifler ise açılmadan teklif 

sahiplerine iade edilecektir. 

5 - Teklifler, ihaleye esas ticari Ģartnamenin 7. maddesinde belirtilen Ģartlarla iç zarfların 

açılmasını müteakip en az 30 gün opsiyonlu olacaktır. 

6 - Ġhale konusu malzemenin tamamı için teklif verilecek olup, kısmi teklifler 

değerlendirilmeyecektir. 

7 - Teklif edilen bedelin % 3‘ünden az olmamak üzere istekliler tarafından belirlenecek 

tutarda son teklif verme tarihinden itibaren en az 6 ay süreli geçici teminat verilecektir. 

8 - Söz konusu ihale, Kamu Ġhale Kanununun 3. maddesi (g) fıkrası (Ġstisna) kapsamında 

olup, Ofis, ihale konusu malzemeyi ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte serbesttir. 

 477/1-1 
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KAT KARġILIĞI ĠNġAAT YAPTIRILMASI ĠġĠ ĠHALE EDĠLECEKTĠR 

Osmangazi Belediye Başkanlığından: 

AĢağıda listede belirtilen; Soğanlı Mahallesi, Soğanlı Kentsel DönüĢüm Projesi 

kapsamında Kat KarĢılığı ĠnĢaat Yaptırılması ĠĢi; 2886 Sayılı Devlet Ġhale Kanunu 36. maddesine 

istinaden Kapalı Teklif Usulü ile ihale edilecektir. 

1 - Soğanlı Kentsel DönüĢüm Projesi 1. Etap 2. Kısım 10316 Ada, 1 parsel, 10317 ada 1 parsel, 

10318 ada 1 parsel, 10322 ada 1 parsel, 10324 ada 1 parsel Üzerine Kat KarĢılığı ĠnĢaat 

Yaptırılması ĠĢi. 

Yapı yaklaĢık maliyeti muhammen bedeli : 46.412.800,00.-TL+KDV 

Geçici teminat bedeli : 1.392.384,00.-TL 

1 - Soğanlı Kentsel DönüĢüm Projesi 1. Etap 2. Kısım Ġhalesi 02.02.2016 tarihinde Salı 

günü saat: 14:00‘da Ulubatlı Hasan Bulvarı No: 10‘daki Belediye Hizmet binasının 1. Katında 

bulunan ENCÜMEN salonunda toplanacak Belediye ENCÜMENĠ‘nce yapılacaktır. 

2 - Ġhale suretiyle yaptırılacak olan Kat KarĢılı ĠnĢaat Yaptırılması iĢine ait idari Ģartname 

her gün çalıĢma saatleri içerisinde, Ulubatlı Hasan Bulvarı No: 10 adresinde bulunan Belediye 

Hizmet Binası 1. kat DESTEK HĠZMETLERĠ MÜDÜRLÜĞÜNDE Satın Alma Servisinde 

görülebilir. 

3 - Ġhaleye iĢtirak edecek olanlar her bir ihale ġartnamesi ve ekleri için 3.000,00 (Üç Bin) TL 

bedel karĢılığında ihale tarihinden en geç 1 gün önce mesai saati bitimine kadar satın alınabilir. 

4 - Ġstekliler, istenilen belgelerle birlikte teklif mektuplarının en geç ihale günü saat: 12.00‘ye 

kadar (Santral Garaj Mh. Ulubatlı Hasan Blv. No: 10 Osmangazi/BURSA) adresindeki ihalenin 

yapılacağı Encümen BaĢkanlığına, (Destek Hizmetleri Müdürlüğü Satın Alma Servisine) makbuz 

karĢılığında verilmesi Ģarttır. Belirtilen saatten sonra verilecek teklif mektupları veya herhangi bir 

nedenle oluĢacak gecikmeler dikkate alınmayacaktır. 

5 - Teklifler iadeli taahhütlü olarak da gönderilebilir. Bu takdirde dıĢ zarfın üzerine 

komisyon baĢkanlığının adresi ile hangi iĢe ait olduğu, isteklinin adı, soyadı veya ticari unvanı ile 

açık adresi yazılacaktır. Posta ile gönderilecek tekliflerin ilanda belirtilen saate kadar 12:00) 

komisyon baĢkanlığına ulaĢması Ģarttır. Postada olacak gecikmeler kabul edilmez. 

6 - Ġhale Komisyon BaĢkanlığı‘na verilen teklifler herhangi bir sebeple geri alınamaz. 

7 - Ġstekliler ihale alanı ile ilgili tekliflerinde idare lehine %30‘un altında (%30 dahil) 

teklif veremeyecektir. Ġdare lehine verilen %30 altındaki (%30 dahil) teklifler kabul edilmeyecektir. 

8 - Saat ayarında; Türkiye Radyo ve Televizyon (TRT) idaresinin saat ayarı esastır. 

9 - Ġhale için verilecek teklif mektubunda belirtilecek meblağ rakam ve yazı ile okunaklı 

bir Ģekilde (Silinti, kazıntı olmayacak) yazılacaktır. 

10 - Ġhale Komisyonu (ENCÜMEN) gerekçesini karar içeriğinde belirtmek koĢulu ile 

ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. ENCÜMEN‘ce uygun görülerek karar bağlanan ihale kararı 

ise; Ġta Amiri‘nin ONAY‘ını takiben geçerlilik kazanacağı gibi, Ġta Amiri‘nin ihaleyi fesh etmesi 

halinde, iĢtirakçi idareye karĢı herhangi bir hak iddiasında bulunamaz. 

11 - ĠĢin bitirme süresi sözleĢme tarihinden itibaren 20 (Yirmi) aydır. 

12 - ĠĢ bu ihale ilanı genel bilgi mahiyetinde olup, kat karĢılığı inĢaat yaptırılması iĢi idari 

Ģartnamesi hükümleri uygulanacaktır. 

13 - Bu ihaleye Ortak GiriĢim olarak teklif verilebilir. Ġhaleye katılacak gerçek veya tüzel 

kiĢi veya kiĢilerde aĢağıdaki Ģartlar aranır. 

Ġsteklilerin:  

A) Ġkametgah belgesi veya Tebligat için Türkiye‘de bir adres göstermesi 

B) Ticaret ve/veya Sanayi Odası belgesi vermesi (2016 yılı vizeli), 

1. Gerçek kiĢi olması halinde ilgisine göre Ticaret ve Sanayi Odası veya Esnaf ve 

Sanatkarlar siciline kayıtlı olduğunu gösterir belge. 

2. Tüzel kiĢi olması halinde tüzel kiĢiliğin idari merkezinin bulunduğu yer 

mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve Sanayi Odasından veya benzeri bir 
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makamdan ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmıĢ, tüzel kiĢiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge. 

(Türkiye‘de Ģubesi bulunmayan yabancı tüzel kiĢiliğin bulunduğu ülkedeki Türk konsolosluğunca 

veya Türkiye DıĢ ĠĢleri Bakanlığı‘nca onaylanması gerekir.) 

C) Ġmza sirkülerini vermesi, 

1. Gerçek kiĢi olması halinde kiĢinin noter tasdikli imza sirküleri, 

2. Tüzel kiĢi olması halinde tüzel kiĢiliğin noter tasdikli imza sirkülerinin (Türkiye‘de 

Ģubesi bulunmayan yabancı tüzel kiĢiliğin sirkülerinin bulunduğu ülkedeki Türk konsolosluğunca 

veya Türkiye DıĢ ĠĢleri Bakanlığı‘nca onaylanması gerekir.) 

D) Ġstekliler adına vekaleten iĢtirak ediliyor ise istekli adına teklifte bulunacak kimselerin 

vekaletnameleri ile vekaleten iĢtirak edenin noter tasdikli imza sirküleri vermesi. (Türkiye‘de 

Ģubesi bulunmayan yabancı tüzel kiĢiliğin sirkülerinin tüzel kiĢiliğin bulunduğu ülkedeki Türk 

konsolosluğunca veya Türkiye DıĢ ĠĢleri Bakanlığı‘nca onaylanması gerekir.) 

E) Teklifi oluĢturan bütün belgeler ve ekleri ile dokümanlar Türkçe olacaktır. BaĢka bir 

dilde sunulan belgeler, Türkçe onaylı tercümesi ile birlikte verilmesi halinde geçerli sayılacaktır. 

Yabancı iĢtirakçilerin belgelerinin tercümelerinin, verildiği ülkedeki yeminli tercüman tarafından 

yapılmıĢ olması halinde, bu ülkedeki ilgili Türkiye Cumhuriyeti Konsolosluğu tarafından veya 

sırasıyla belgenin düzenlendiği ülkenin Türkiye‘deki temsilciliği ile Türkiye Cumhuriyeti 

DıĢiĢleri Bakanlığı tarafından tasdik edilmelidir. 

F) Her bir ihaleye ait ĠĢin keĢif bedelinin %3‘ü (Yüzde Üç) oranında Geçici Teminat 

vermesi, 

G) 1. Taahhüt durumu bildirisi ve buna ait diğer belgeler 

Ġsteklilerin, son 10 yıl içinde tek sözleĢmeye dayalı iĢin keĢif bedelinin %50‘ü kadar, 

Çevre ve ġehircilik Bakanlığı‘nın 2015 yılı Yapı YaklaĢık Maliyetleri Hakkındaki Tebliği‘nde 

belirtilen III-A Grubu veya Kamu Ġhale Kurumunun Yapım ĠĢlerinde üst yapı grupları baĢlığında, 

II. grup iĢlere ait iĢ bitirme belgesinde tanımlı konut tipi, iskan ruhsatında veya iĢ bitirme 

belgesinde belirtilmiĢ olacaktır.) 

2. Ġstekli Ģirket ise onaylı Ģirket tüzüğü ile birlikte Ģirket ortaklarını ve bunların hisse ve 

görevlerini belirten belge, 

3. Yeni tarihli Gelir ve kurumlar vergisi borcu bulunmadığına dair belge. 

4. 2886 sayılı Devlet Ġhale Kanuna göre cezalı olmadığına dair belge. (Firmalar, yasaklı 

olmadıklarını taahhütname Ģeklinde verecektir.) 

5. Ekonomik ve mali yeterliliğe iliĢkin belgeler ve bu belgelerin taĢıması gereken 

kriterler: 

Ġdari Ģartnamenin 8. maddesi G bendinde belirtilen kriterlere uygun olarak belgelerin 

hazırlanması ve sunulması. 

H) Ortak GiriĢim olarak ihaleye iĢtirak edilmesi halinde, ‗yukarıda istenilen belgelerin 

(G/1‘‘ bendi hariç) tamamı Ortak GiriĢimin ortaklarınca münferiden karĢılanacaktır. Ancak, 

Teminat Mektubu, Ortak GiriĢim ortaklarınca müĢtereken karĢılanacaktır. Yukarıda ―G/1‖ 

bendinde ―Taahhüt Durumu Bildirisi ve Buna Ait Diğer Belgeler‖ bölümünde belirtilen hususlar 

ve niteliklerin tamamını, Ortak GiriĢimin Pilot firmasında bulunması Ģarttır. Ortak giriĢimin diğer 

ortaklarının pilot firmadan istenilen niteliklerin %40‘ını sağlaması Ģarttır. 

Ġ) Yer Görme Belgesi (Ġdare tarafından verilecektir) 

J) ġartname Alındı Makbuzu 

Bütün bu belgeler dıĢ zarfın içerisine konulduktan sonra zarf kapatılıp, üzerine isteklinin 

adı, soyadı, ticaret unvanı ve kanuni tebligatına iliĢkin adres yazılarak yapıĢtırılacak ve istekli 

tarafından imzalanacaktır. 

Ġlan tarihleri: 

Bursa‘da : 20/01/2016, 23/01/2016 tarihlerinde 

Ġstanbul‘da : 20/01/2016 

Resmi Gazete‘de : 20/01/2016 487/1-1 



Sayfa : 52 RESMÎ GAZETE 20 Ocak 2016 – Sayı : 29599 

 

 



20 Ocak 2016 – Sayı : 29599 RESMÎ GAZETE Sayfa : 53 

 

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR 

Başbakanlık Vakıflar Genel Müdürlüğünden: 

VAKFIN ADI: Birikim Eğitim Vakfı 

VAKFEDENLER: Ali Uğur BULUT, Ġbrahim KALAYCI, Abdullah ALTINTEPE, Yusuf 

YALÇIN, Erdal YILMAZ, Hasan HAKĠ, Ömer Faruk YELKENCĠ, Mahmut KOCAMEġE, Ali 

Ġhsan GÜNDOĞDU, Mustafa TOPBAġ, Muhammed Kerem ÖNCEL, Mehmet BARAN, ġeref 

AKBABA, ġaban KIZILDAĞ, Serhat AKÇAY, Hüseyin ORUÇ, Cengiz KARAGÖZ, Mikdat 

ATMACAOĞLU, Mehmet MAMAġ, Ergün YALÇINKAYA, Murat GÜNEġ, Adnan 

TAġDEMĠR, Osman BĠLGĠN, Ercan NĠZAMOĞLU 

VAKFIN ĠKAMETGAHI: ĠSTANBUL 

VAKFIN TESCĠL KARARINI VEREN MAHKEMENĠN ADI, KARAR TARĠHĠ VE 

NO‘SU: Ġstanbul Anadolu 20. Asliye Hukuk Mahkemesinin 21/12/2015 tarihinde düzeltilen 

20/10/2015 tarihli ve E: 2015/149, K: 2015/360 sayılı kararı. 

VAKFIN AMACI: Ġnsanlığa katkı yapacak milli ve manevi değerlere bağlı öncü gençleri 

yetiĢtirmek üzere eğitim ve öğrenimlerini kolaylaĢtırmak amacıyla her türlü yardımı, fiziki ve 

teknolojik alt yapıları oluĢturarak eğitim, araĢtırma ve uygulama imkânlarını geliĢtirmektir. 

VAKFIN MAL VARLIĞI:  

Birikim Eğitim Öğretim ve Sağlık Hizmetleri A.ġ‘deki: Yusuf YALÇIN‘a ait 800/10.000 

oranındaki hisse, Abdullah ALTINTEPE‘ye ait 600/10.000 oranındaki hisse, Muhammed Kerem 

ÖNCEL‘e ait 1000/10.000 oranındaki hisse, Ali Ġhsan GÜNDOĞDU‘ya ait 800/10.000 

oranındaki hisse; 

Ġstanbul Ġli, Ümraniye Ġlçesi, Ġkinci Bölge Y. Dudullu Mahallesi, 9 pafta, 13551 parsel 

sayılı arsa nitelikli taĢınmaz; 

Ġstanbul Ġli, Esenler Ġlçesi, Esenler Mahallesi, 245DU4A pafta, 104 ada, 14 parsel sayılı 

taĢınmazın 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, nolu bağımsız bölümleri;  

Ġstanbul Ġli, Esenler Ġlçesi, Esenler Mahallesi, Köy Batısı Mevkii, 246DTllld pafta, 672 

ada, 29 parsel sayılı taĢınmazın Mustafa TOPBAġ, Ercan NĠZAMOĞLU ve Adnan TAġDEMĠR 

adına kayıtlı hisseleri; 

Ġstanbul Ġli, Esenler Ġlçesi, Esenler Köyü, Su Deposu Mevkii, 4 pafta, 3054 parsel sayılı 

taĢınmazın Osman BĠLGĠN ve Murat GÜNEġ adına kayıtlı hisseleri; 

100.000-TL Nakit. 

YÖNETĠM KURULU: Ali Uğur BULUT, Ġbrahim KALAYCI, Abdullah ALTINTEPE, 

Erdal YILMAZ, Yusuf YALÇIN, Ali Ġhsan GÜNDOĞDU, Mustafa TOPBAġ 

VAKFIN SONA ERMESĠ HALĠNDE MAL VE HAKLARIN DEVRĠ: Kurucular 

Kurulunun belirleyeceği bir baĢka vakfa devredilir. 

Türk Medeni Kanununun 104. maddesi gereğince ilan olunur. 469/1-1 
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Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan: 

Kurul‘un 05/11/2015 tarihli ve 5856-16 sayılı Kararı ile; ―17.01.2013 tarihli ve 

DAĞ/4241-2/32068 numaralı dağıtıcı lisansı sahibi Makspet Akaryakıt Dağıtım Sanayi Ve 

Ticaret Limited ġirketi‘nin, 21.04.2015 tarihli denetimde tespit edildiği üzere, 18.09.2013 tarih ve 

BAY/939-82/33231 numaralı bayilik lisansı sahibi Karapınar Akaryakıt Petrol Ürünleri Sanayi 

Ticaret Limited ġirketi tarafından iĢletilen akaryakıt istasyonundaki otomasyon sistemini fiilen 

faaliyette bulundurmadığının tespit edilmesinin, 5015 sayılı Kanunun 7 nci maddesi ile 1240 

sayılı Kurul Kararının 4 üncü ve 5 inci maddesi hükümlerine aykırılık teĢkil etmesi nedeniyle 

Makspet Akaryakıt Dağıtım Sanayi Ve Ticaret Limited ġirketi hakkında 5015 sayılı Kanunun 19 

uncu maddesinin 2 nci fıkrasının (c) bendinin (3) numaralı alt bendi ile 2015 Yılında 

Uygulanacak Ġdari Para Cezaları Hakkında Tebliğ hükümleri uyarınca belirlenen 972.717-TL 

tutarında idari para cezası uygulanmasına karar verilmiĢtir. 

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, 972.717-TL tutarındaki idari para cezasının 5326 

sayılı Kabahatler Kanununun 17 ncimaddesinin 6 ncı fıkrası ve ilgili mevzuat gereği, yazımızın 

tebellüğ edildiği tarihi izleyen 60 gün içerisinde T.C. Vakıflar Bankası Bahçelievler ġubesi 

nezdinde açılan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'na ait TR55 0001 5001 5800 7292 2300 32 

numaralı hesaba yatırılabileceği ve ayrıca Petrol Piyasası Kanununun 21 inci maddesinin üçüncü 

fıkrası uyarınca Kararın yazılı bildirim tarihinden itibaren 60 gün içerisinde, Kurul Kararı 

aleyhine Ġdare Mahkemesi'nde dava açma hakkınızın saklı olduğu, söz konusu idari para cezasının 

yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen 30 gün içerisinde yukarıda kaydedilen Kurum hesabına 

yatırılması halinde %25'lik indirimden yararlanılacağı veya taksitlendirme talebinde 

bulunulabileceği, tebliğ tarihini takip eden 60 günlük süre içerisinde yatırılmaması halinde söz 

konusu idari para cezasının, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkından Kanun 

hükümlerine göre ilgili vergi dairesi aracılığı ile tahsil edileceğinin bilinmesi hususu, 7201 sayılı 

Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ edilir. 440/1/1-1 

————— 

Kurul‘un 03/09/2015 tarihli ve 5770/7 sayılı Kararı ile; Tepeören Ġstanbul Boya ve 

Vernikçiler Sanayi Sitesi No:19 Tuzla/Ġstanbul adresinde, 21.07.2011 tarih ve MYĞ/3333-

5/29770 sayılı Madeni Yağ Lisansı kapsamında faaliyet gösteren Petrolsan Petrol Ürünleri ve 

Kimya Sanayi Ticaret Limited ġirketi‘nin,24.09.2014 tarihinde iĢ yerinde yapılan denetimde B-

285205sayılı numune alma tutanağı ve 007512 Mühür numarası ile satıĢa hazır 15'er kg'lık 

tenekelerden alınan numunenin analizi sonucunda Tübitak Marmara AraĢtırma Merkezi‘nin 

22.10.2014 tarihli ve 10239 sayılı analiz raporuyla söz konusu numunelerin Grup I Baz Yağların 

fiziksel ve kimyasal özellikleri ile uyumlu olduğu tespit edildiğinden ġirketin temin ettiği baz 

yağları madeni yağ üretim faaliyetinin haricinde doğrudan baz yağ olarak piyasaya sunmasının 

veya baz yağı amacı dıĢında kullanarak piyasa faaliyetine konu etmesinin 5015 sayılı Petrol 

Piyasası Kanununun 4 üncü maddesinin birinci ve ikinci fıkrası ve Kanununun 4 üncü maddesinin 

birinci ve ikinci fıkrası hükümleri ile Madeni Yağların Ambalajlanması ve Piyasaya Sunumu 

Hakkında Tebliğ‘in 9 uncu Maddesinin birinci fıkrasının (2) bendi hükmüne aykırılık teĢkil ettiği 

değerlendirildiğinden, konunun detaylı bir Ģekilde araĢtırılması ve ilgili mevzuat karĢısındaki 

durumunun tespit edilmesi amacıyla, 5015 sayılı Kanunun ―Ġdari yaptırımlar‖ baĢlıklı 20 nci 

maddesi ve Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler Ġle Ön AraĢtırma ve SoruĢturmalarda Takip 

Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 19 uncu maddesi hükümleri uyarınca Petrolsan 

Petrol Ürünleri ve Kimya Sanayi Ticaret Limited ġirketi hakkında doğrudan soruĢturma 

açılmasına karar verilmiĢtir. Yürütülen soruĢturma sonucu düzenlenen 23.10.2015 tarihli ve 92 

sayılı SoruĢturma Raporu yazılı savunma alınmak üzere ilgilisine gönderilmesine rağmen tebliğ 

edilememiĢtir. ġirketin yeni adresi için araĢtırma yapılmıĢ ve Ticaret Sicil Gazetesi ile Gelir 

Ġdaresi Sicil Sorgulamasında yeni adresi tespit edilememiĢtir. 

Dolayısıyla söz konusu savunma yazısının tebliğ tarihini izleyen 15 gün içerisinde 

Kurumumuza gönderilmesi, aksi takdirde süresi içerisinde gönderilmeyen savunmanın dikkate 

alınmayacağı hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ olunur. 

 440/2/1-1 
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Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Jeoteknik Hiz. ve Yeraltısuları Daire Başkanlığından: 

BARTIN BAHÇECĠK (ULUPINAR) ĠÇMESUYU KAYNAĞI KORUMA ALANI ĠLANI 

1. Bartın Bahçecik (Ulupınar) Ġçmesuyu Kaynağı, Bartın Ġli ve Amasra Ġlçesi içme ve 

kullanma suyu olarak kullanılmaktadır. 

2. Bartın Bahçecik (Ulupınar) Ġçmesuyu Kaynağının ortalama debisi 1,49 m3/sn ve yıllık 

bilanço değeri ise 46,95 hm3/yıl‘dır. 

3. Ekteki haritada sınırları belirtilen Bartın Bahçecik (Ulupınar) Ġçmesuyu Kaynağı'nın 

bulunduğu alan; 6200 ve 167 Sayılı Kanunlara istinaden oluĢturulan ve 7 Nisan 2012 tarih ve 

28257 sayılı "Yeraltısularının Kirlenmeye ve Bozunmaya KarĢı Korunması Hakkında 

Yönetmelik" ile 10 Ekim 2012 tarih ve 28437 sayılı "Ġçmesuyu Temin Edilen Akifer ve 

Kaynakların Koruma Alanlarının Belirlenmesi Hakkında Tebliğ" hükümleri doğrultusunda Bartın 

Ġli ve Amasra Ġlçesi Ġçmesuyu Kaynağı olarak koruma altına alınmıĢtır. 

4. Ekteki haritada sınırları belirtilen "Mutlak Koruma Alanı" 6200 ve 167 Sayılı 

Kanunlara istinaden oluĢturulan ve 7 Nisan 2012 tarih ve 28257 sayılı "Yeraltısularının 

Kirlenmeye ve Bozulmaya KarĢı Korunması Hakkında Yönetmelik" ile 10 Ekim 2012 tarih ve 

28437 sayılı "Ġçmesuyu Temin Edilen Akifer ve Kaynakların Koruma Alanlarının Belirlenmesi 

Hakkında Tebliğ" hükümlerine göre oluĢturulmuĢtur. 

5. Mutlak Koruma alanlarına ait bilgiler ve koruma alanlarında uyulması gerekli Ģartlar 

aĢağıdaki Çizelge'de verilmiĢtir. 

6. Bartın Bahçecik (Ulupınar) Ġçmesuyu Kaynağı Koruma Alanı Ġlanı, Orman ve Su ĠĢleri 

Bakanlığı'nın Onay'ı ve Resmi Gazete'de yayınlanmasını müteakip yürürlüğe girer. 

 

Mutlak Koruma Alanına ait bilgiler ve koruma alanında uyulması gereken kurallar; 

Adı No Açıklama 

Mutlak 

Koruma 

Alanı 

1 

Ekteki haritada mutlak koruma sınırı olarak belirtilen ve sınır içerisinde 

kalan Bartın Bahçecik (Ulupınar) Ġçmesuyu Kaynağının bulunduğu bölge 

"Mutlak Koruma Alanı" olarak tespit edilmiĢ olup bu alanda hiçbir faaliyete 

izin verilmeyecektir. Koruma alanı belirlenen kaynak çevresine uygun 

aralıklarla uyarı levhaları yerleĢtirilecek veya engelleyici mesnetler (duvar. 

tel) yerleĢtirilecektir. 

2 

"Mutlak Koruma Alanı" içerisinde su temin gayesi ile her türlü çap ve 

derinlikte su yapısının inĢası yasaklanmıĢtır. Ancak. DSĠ tarafından kaynak 

geliĢtirme çalıĢmaları yapmak üzere her türlü çap ve derinlikte sondaj 

kuyusu açabilecek/açtırabilecektir. 

3 
Mutlak Koruma Alanı'nda yalnız yeraltısuyu iĢletme tesisinin bulunmasına 

ve çalıĢmasına müsaade edilir, baĢka hiçbir maksat için izin verilemez. 

4 

Çöp, moloz, çamur gibi atıkların, arıtılmıĢ dahi olsalar atık suların Mutlak 

Koruma Alanı ve yüzey suyu kaynaklarına dökülmesi yasaktır. Ġlan 

tarihinden önce gerçekleĢtirilmiĢ olan mevcut kentsel yapılaĢma alanlarında 

altyapı ve kanalizasyon eksikse. tamamlanarak atık suların yeraltısuyuna 

sızmadan koruma alanı sınırları dıĢına çıkartılacaktır. 

5 
Mutlak Koruma Alanı içerisinde, suların kirlenmesine neden olabilecek her 

türlü zirai ilaç, gübre, deterjan, kimyasal madde vb. kullanımı yasaktır. 

6 

Resmi Gazete‘deki ilan tarihinden önce Mutlak Koruma Alanında DSĠ 

tarafından verilen sulama ve diğer amaçlar için verilmiĢ kuyu belgesi var 

ise, Resmi Gazete ilanından sonra kuyu belgeleri iptal edilecektir. 

7 
Mutlak Koruma Alanı içerisinde, ilan tarihinden sonra herhangi bir 

yapılaĢmaya izin verilmeyecektir. 
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Başbakanlık Toplu Konut İdaresi Başkanlığından: 

ĠHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

1. Ġhale Kayıt Numarası (ĠKN) 2009/173347 

2. Yasaklama Kararı Veren 

Bakanlık/Kurum 
BAġBAKANLIK 

3. Ġhaleyi Yapan Ġdarenin  

Adı 
T.C. BAġBAKANLIK TOPLU 

KONUT ĠDARESĠ BAġKANLIĞI 
Ġl/Ġlçe ÇANKAYA 

Adresi 
BĠLKENT PLAZA B1 BLOK 

BĠLKENT/ANKARA 
Tel-Faks 0-312-266 76 80 

Posta Kodu  E-Mail  

4. Ġhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel KiĢi 5. Ortak ve/veya Ortaklıkların 

Adı/Unvanı 
Gg ĠnĢaat Yapı Endüstrisi Turizm Ticaret 

Limited ġirketi 
Saadet GENÇ 

Adresi 
Huzur Mah. ĠmamçeĢme Sk. No: 1 

Seyrantepe / ġiĢli / Ġstanbul 
 

T.C. Kimlik No.  22273319672 

Vergi Kimlik/ 

Mükellefiyet No. 
Maslak V.D. 4400003125  

Kayıtlı Olduğu 

Ticaret/Esnaf Odası 
Ġstanbul Ticaret Odası  

Ticaret/Esnaf Sicil 

No. 
8070987  

Adı/Unvanı 

GG Petrol Arama Üretim Gayrimenkul 

Yatırım Uluslararası ĠnĢaat Sanayi 

Ticaret Limited ġirketi 

Saadet GENÇ 

Adresi 
Huzur Mah. ĠmamçeĢme Sk. N. 1 

Seyrantepe / Sarıyer / Ġstanbul 
 

T.C. Kimlik No.  22273319672 

Vergi Kimlik 

/Mükellefiyet No. 
Adalar V.D. 3950282878  

Kayıtlı olduğu 

Ticaret/Esnaf Odası 
Ġstanbul Ticaret Odası   

Ticaret/Esnaf Sicil 

No. 
805454-0  

6. Yasaklama 

Süresi 
Ay (  ) Yıl (1) 

7. Yasaklamanın 

Dayanağı ve Kapsamı 

a-4734 

KĠK 
(X) 

b-4735 

KĠSK 
(  ) 

 

c-2886 DĠK (  ) d-Diğer Mevzuat (  ) 

Tüm Ġhalelerden (X) Tüm Ġhalelerden (  ) 

Bakanlık Ġhalelerinden (  ) Bakanlık Ġhalelerinden (  ) 

Kurum Ġhalelerinden (  ) Kurum Ġhalelerinden (  ) 

Yasaklama Kararı AĢağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 

1 - ĠKN: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan 

yasaklamalarda doldurulacaktır. 

2 - T.C. Kimlik No: Yasaklananın gerçek kiĢi olması durumunda doldurulacaktır. 

3 - Kayıtlı olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No: Herhangi bir ticaret veya 

esnaf odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 

4 - Diğer Mevzuat: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların 

dıĢındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 

5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların: 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı 

Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm 

doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kiĢinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir. 

 422/1-1 
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Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetim Başkanlığından: 

 
Yasaklama Kararı AĢağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 

1 - ĠKN: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan 

yasaklamalarda doldurulacaktır. 

2 - T.C. Kimlik No: Yasaklananın gerçek kiĢi olması durumunda doldurulacaktır. 

3 - Kayıtlı olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No: Herhangi bir ticaret veya 

esnaf odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 

4 - Diğer Mevzuat: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların 

dıĢındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 

5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların: 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı 

Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm 

doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kiĢinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir. 

 485/1-1 
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Milli Eğitim Bakanlığından: 

ĠHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

1. Ġhale Kayıt Numarası (ĠKN)  

2. Yasaklama Kararı Veren 

Bakanlık/Kurum 
MĠLLĠ EĞĠTĠM BAKANLIĞI 

3. Ġhaleyi Yapan Ġdarenin  

Adı 
SELÇUKLU ĠLÇE MĠLLĠ 

EĞĠTĠM MÜDÜRLÜĞÜ 
Ġl/Ġlçe KONYA / SELÇUKLU 

Adresi 

NĠġANTAġI MAH. ġAHĠN 

AĞA SOK. SELÇUKLU 

HÜKÜMET KONAĞI NO:21 

KAT:4 SELÇUKLU / KONYA 

Tel-Faks 
           0 (332) 238 40 92 

FAX : 0 (332) 238 40 25 

Posta Kodu 42050 E-Mail selcuklu42@.meb.gov.tr 

4. Ġhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel 

KiĢi 
5. Ortak ve/veya Ortaklıkların 

Adı/Unvanı OSMAN TEMĠZBAġ  

Adresi 

YAZIR MAH. TÜRKERLER 

SOK. BAHÇEġEHĠR 

KONUTLARI 2. ETAP B BLOK 

NO:21 SELÇUKLU/ KONYA 

 

T.C. Kimlik No. 30449410184  

Vergi Kimlik/ 

Mükellefiyet No. 
YOK  

Kayıtlı Olduğu 

Ticaret/Esnaf Odası 
YOK  

Ticaret/Esnaf Sicil No. YOK  

6. Yasaklama 

Süresi 
Ay (  ) Yıl (1) 

7. Yasaklamanın 

Dayanağı ve 

Kapsamı 

a-4734 

KĠK 
(  ) 

b-4735 

KĠSK 
(  ) 

 

c-2886 DĠK (X) d-Diğer Mevzuat (  ) 

Tüm Ġhalelerden (  ) Tüm Ġhalelerden (  ) 

Bakanlık Ġhalelerinden (X) Bakanlık Ġhalelerinden (  ) 

Kurum Ġhalelerinden (  ) Kurum Ġhalelerinden (  ) 

Yasaklama Kararı AĢağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 

1 - ĠKN: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan 

yasaklamalarda doldurulacaktır. 

2 - T.C. Kimlik No: Yasaklananın gerçek kiĢi olması durumunda doldurulacaktır. 

3 - Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No: Herhangi bir Ticaret 

veya Esnaf Odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 

4 - Diğer Mevzuat: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların 

dıĢındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 

5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların: 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı 

Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm 

doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kiĢinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir. 

 488/1-1 



Sayfa : 60 RESMÎ GAZETE 20 Ocak 2016 – Sayı : 29599 

 

Milli Eğitim Bakanlığından: 

ĠHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

1. Ġhale Kayıt Numarası (ĠKN)  

2. Yasaklama Kararı Veren 

Bakanlık/Kurum 
MĠLLĠ EĞĠTĠM BAKANLIĞI 

3. Ġhaleyi Yapan Ġdarenin  

Adı 
KARATAY ĠLÇE MĠLLĠ 

EĞĠTĠM MÜDÜRLÜĞÜ 
Ġl/Ġlçe KONYA / KARATAY 

Adresi 

AKABE MAH. ALAADDĠN 

KAP CAD. NO:116 KARATAY 

/ KONYA 

Tel-Faks 
           0 (332) 352 80 95 

FAX : 0 (332) 351 36 48 

Posta Kodu 42050 E-Mail Karatay42@.meb.gov.tr 

4. Ġhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel 

KiĢi 
5. Ortak ve/veya Ortaklıkların 

Adı/Unvanı HATĠCE KAMACI  

Adresi 

HACI HASAN BAġI CAD. 

HASANBAġI MAH. NO:190 

KARATAY / KONYA 

 

T.C. Kimlik No. 29999059608  

Vergi Kimlik/ 

Mükellefiyet No. 
YOK  

Kayıtlı Olduğu 

Ticaret/Esnaf Odası 
YOK  

Ticaret/Esnaf Sicil No. YOK  

6. Yasaklama 

Süresi 
Ay (  ) Yıl (1) 

7. Yasaklamanın 

Dayanağı ve 

Kapsamı 

a-4734 

KĠK 
(  ) 

b-4735 

KĠSK 
(  ) 

 

c-2886 DĠK (X) d-Diğer Mevzuat (  ) 

Tüm Ġhalelerden (  ) Tüm Ġhalelerden (  ) 

Bakanlık Ġhalelerinden (X) Bakanlık Ġhalelerinden (  ) 

Kurum Ġhalelerinden (  ) Kurum Ġhalelerinden (  ) 

Yasaklama Kararı AĢağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 

1 - ĠKN: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan 

yasaklamalarda doldurulacaktır. 

2 - T.C. Kimlik No: Yasaklananın gerçek kiĢi olması durumunda doldurulacaktır. 

3 - Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No: Herhangi bir Ticaret 

veya Esnaf Odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 

4 - Diğer Mevzuat: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların 

dıĢındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 

5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların: 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı 

Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm 

doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kiĢinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir. 

 489/1-1 
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Milli Eğitim Bakanlığından: 

ĠHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

1. Ġhale Kayıt Numarası (ĠKN)  

2. Yasaklama Kararı Veren 

Bakanlık/Kurum 
MĠLLĠ EĞĠTĠM BAKANLIĞI 

3. Ġhaleyi Yapan Ġdarenin  

Adı 
PENDĠK ĠLÇE MĠLLĠ EĞĠTĠM 

MÜDÜRLÜĞÜ 
Ġl/Ġlçe  ĠSTANBUL / PENDĠK 

Adresi 

ÇAMÇEġME MAH. 

ANAFARTALAR SOK. NO:2 

PENDĠK / ĠSTANBUL 

Tel-Faks 
           0 (216) 657 01 62 

FAX : 0 (216) 657 01 43 

Posta Kodu 34899 E-Mail pendik34@.meb.gov.tr 

4. Ġhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel 

KiĢi 
5. Ortak ve/veya Ortaklıkların 

Adı/Unvanı HARUN REġĠT GÜLAÇTI  

Adresi 

AHMET YESEVĠ MAH. 

KAMBER SOK. NO:15/1 

PENDĠK/ĠSTANBUL 

 

T.C. Kimlik No. 25222954146  

Vergi Kimlik/ 

Mükellefiyet No. 
YOK  

Kayıtlı Olduğu 

Ticaret/Esnaf Odası 

ĠSTANBUL KANTĠNCĠLER 

ESNAF ODASI 
 

Ticaret/Esnaf Sicil No. YOK  

6. Yasaklama 

Süresi 
Ay (  ) Yıl (1) 

7. Yasaklamanın 

Dayanağı ve 

Kapsamı 

a-4734 

KĠK 
(  ) 

b-4735 

KĠSK 
(  ) 

 

c-2886 DĠK (X) d-Diğer Mevzuat (  ) 

Tüm Ġhalelerden (  ) Tüm Ġhalelerden (  ) 

Bakanlık Ġhalelerinden (X) Bakanlık Ġhalelerinden (  ) 

Kurum Ġhalelerinden (  ) Kurum Ġhalelerinden (  ) 

Yasaklama Kararı AĢağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 

1 - ĠKN: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan 

yasaklamalarda doldurulacaktır. 

2 - T.C. Kimlik No: Yasaklananın gerçek kiĢi olması durumunda doldurulacaktır. 

3 - Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No: Herhangi bir Ticaret 

veya Esnaf Odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 

4 - Diğer Mevzuat: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların 

dıĢındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 

5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların: 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı 

Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm 

doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kiĢinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir. 

 490/1-1 
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Milli Eğitim Bakanlığından: 

ĠHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

1. Ġhale Kayıt Numarası (ĠKN)  

2. Yasaklama Kararı Veren 

Bakanlık/Kurum 
MĠLLĠ EĞĠTĠM BAKANLIĞI 

3. Ġhaleyi Yapan Ġdarenin  

Adı 
PENDĠK ĠLÇE MĠLLĠ 

EĞĠTĠM MÜDÜRLÜĞÜ 
Ġl/Ġlçe ĠSTANBUL / PENDĠK 

Adresi 

ÇAMÇEġME MAH. 

ANAFARTALAR SOK. NO: 2 

PENDĠK / ĠSTANBUL 

Tel-Faks 
          0 (216) 657 01 62 

FAX: 0 (216) 657 01 43 

Posta 

Kodu 
34899 E-Mail pendik34@.meb.gov.tr 

4. Ġhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel 

KiĢi 
5. Ortak ve/veya Ortaklıkların 

Adı/Unvanı HAYRĠ ÇOPUROĞLU  

Adresi 

BOSTANCI MAH. BOSTAN 

SOK. ALBAYRAK BLOK 

NO: 2/10 KADIKÖY / 

ĠSTANBUL 

 

T.C. Kimlik No. 13454554630  

Vergi Kimlik/ 

Mükellefiyet No. 
YOK  

Kayıtlı Olduğu 

Ticaret/Esnaf Odası 

ĠSTANBUL KANTĠNCĠLER 

ESNAF ODASI 
 

Ticaret/Esnaf Sicil 

No. 
YOK  

6. 

Yasaklama 

Süresi 

Ay (  ) Yıl (1) 

7. Yasaklamanın 

Dayanağı ve 

Kapsamı 

a-4734 

KĠK 
(  )  

b-4735 

KĠSK 
(  ) 

 

c-2886 DĠK (X) d-Diğer Mevzuat (  ) 

Tüm Ġhalelerden (  ) Tüm Ġhalelerden (  ) 

Bakanlık Ġhalelerinden (X) Bakanlık Ġhalelerinden (  ) 

Kurum Ġhalelerinden (  ) Kurum Ġhalelerinden (  ) 

Yasaklama Kararı AĢağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 

1 - ĠKN: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan 

yasaklamalarda doldurulacaktır. 

2 - T.C. Kimlik No: Yasaklananın gerçek kiĢi olması durumunda doldurulacaktır. 

3 - Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No : Herhangi bir Ticaret 

veya Esnaf Odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 

4 - Diğer Mevzuat: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların 

dıĢındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 

5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların: 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı 

Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm 

doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kiĢinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir. 

 491/1-1 
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Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğünden: 

ĠHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

1. Ġhale Kayıt Numarası (ĠKN) 2015/14881 

2. Yasaklama Kararı Veren 

Bakanlık/Kurum 
ENERJĠ VE TABĠĠ KAYNAKLAR BAKANLIĞI 

3. Ġhaleyi Yapan Ġdarenin  

Adı 
ETĠ MADEN ĠġLETMELERĠ 

GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 
Ġl/Ġlçe Etlik-Keçiören/ANKARA 

Adresi 
Ayvalı Mah. Halil Sezai Erkut 

Cad. Afra Sk. No: 1 
Tel-Faks 03122942000 

Posta 

Kodu 
06010 E-Mail  

4. Ġhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel KiĢi 5. Ortak ve/veya Ortaklıkların 

Adı/Unvanı 
Emar End. Tem Malz. Amb. Gıda Pazar 

ve Tic. Ltd. ġti 
Ömer Faruk Rapuroğlu 

Adresi 
75. Yıl Mh. Estim Top. Sit. 8. Sok. 

H Blok No: 11 EskiĢehir 
 

T.C. Kimlik No. - 286 336 474 92 

Vergi Kimlik/ 

Mükellefiyet No. 
333 073 4481 - 

Kayıtlı Olduğu  

Ticaret Odası 
EskiĢehir Ticaret Odası  

Ticaret Sicil No. 35593  

6. Yasaklama 

Süresi 
Ay (  ) Yıl (1) 

7. Yasaklamanın 

Dayanağı ve Kapsamı 

a-4734 

KĠK 
(  ) 

b-4735 

KĠSK 
(X) 

 

c-2886 DĠK (  ) d-Diğer Mevzuat (  ) 

Tüm Ġhalelerden (  ) Tüm Ġhalelerden (  ) 

Bakanlık Ġhalelerinden (  ) Bakanlık Ġhalelerinden (  ) 

Kurum Ġhalelerinden (  ) Kurum Ġhalelerinden (  ) 

Yasaklama Kararı AĢağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 

1 - ĠKN: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan 

yasaklamalarda doldurulacaktır. 

2 - T.C. Kimlik No: Yasaklananın gerçek kiĢi olması durumunda doldurulacaktır. 

3 - Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No : Herhangi bir Ticaret 

veya Esnaf Odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 

4 - Diğer Mevzuat: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların 

dıĢındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 

5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların: 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı 

Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm 

doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kiĢinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir. 

 493/1-1 
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Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğünden: 

ĠHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

1. Ġhale Kayıt Numarası (ĠKN) 2013/88219 

2. Yasaklama Kararı Veren 

Bakanlık/Kurum 

UlaĢtırma, Denizcilik ve HaberleĢme Bakanlığı/Karayolları 

Genel Müdürlüğü 

3. Ġhaleyi Yapan Ġdarenin  

Adı Karayolları 13. Bölge Müdürlüğü Ġl/Ġlçe ANTALYA/Kepez 

Adresi Fabrikalar Mah. Gazi Bulvarı  Tel-Faks 
0242 334 77 00 

0242 345 36 99 

Posta Kodu 07108 E-Mail Bol13@kgm.gov.tr 

4. Ġhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel KiĢi 5. Ortak ve/veya Ortaklıkların 

Adı/Unvanı 
ĠSMERT ĠnĢ. ve Malz. Nak. Mad. Oto. 

San. ve Tic. Ltd. ġti. 
Arif ÇOLAK 

Adresi 
Nailbey Mah. YeĢildere Sok. Hakim ġevket 

Bey Apt. No. 21 K: 6/11 Merkez/ELAZIĞ 

ġehit Cengiz Karaca Mah. 1057. 

Cad. YaĢam Apt. Blok No.11 ĠÇ 

Kapı No. 15 Çankaya/ANKARA 

T.C. Kimlik No.  326 123 13810 

Vergi Kimlik/ 

Mükellefiyet No. 
481 053 9836  

Kayıtlı Olduğu 

Ticaret/Esnaf Odası 
Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası  

Ticaret/Esnaf Sicil 

No. 
11510  

6. Yasaklama 

Süresi 
Ay (  ) Yıl (1) 

7. Yasaklamanın 

Dayanağı ve Kapsamı 

a-4734 

KĠK 
(  ) 

b-4735 

KĠSK 
(X) 

 

c-2886 DĠK (  ) d-Diğer Mevzuat (  ) 

Tüm Ġhalelerden (  ) Tüm Ġhalelerden (X) 

Bakanlık Ġhalelerinden (  ) Bakanlık Ġhalelerinden (  ) 

Kurum Ġhalelerinden (  ) Kurum Ġhalelerinden (  ) 

Yasaklama Kararı AĢağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 

1 - ĠKN: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan 

yasaklamalarda doldurulacaktır. 

2 - T.C. Kimlik No.: Yasaklananın gerçek kiĢi olması durumunda doldurulacaktır. 

3 - Kayıtlı olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No: Herhangi bir ticaret veya 

esnaf odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 

4 - Diğer Mevzuat: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların 

dıĢındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 

5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların: 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı 

Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm 

doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kiĢinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir. 

 473/1-1 
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Erzincan Üniversitesi Rektörlüğünden: 

ĠHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

1. Ġhale Kayıt Numarası 

(ĠKN) 
 

2. Yasaklama Kararı 

Veren Bakanlık/Kurum 
T.C. MĠLLĠ EĞĠTĠM BAKANLIĞI 

3. Ġhaleyi Yapan Ġdarenin  

Adı 
Erzincan Üniversitesi Ġdari ve Mali 

ĠĢler Daire BaĢkanlığı 
Ġl/Ġlçe Erzincan 

Adresi 

Erzincan Üniversitesi Rektörlüğü 

Fatih Mah. 726. Sok. No: 2 

ERZĠNCAN/Merkez  

Tel-Faks 
(0 446) 226 66 66 

(0 446) 226 66 90 

Posta 

Kodu 
24100 E-Mail imidb@erzincan.edu.tr 

4. Ġhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel KiĢi 5. Ortak ve/veya Ortaklıkların 

Adı/Unvanı Ahmet YILMAZ  

Adresi 
Ġnönü Mah. Ordu Cad. Uzun ÇarĢı Kat:1 

Nu: 117 Erzincan/Merkez 
 

T.C. Kimlik No. 29668552126  

Vergi Kimlik/ 

Mükellefiyet No. 
9660227754  

Kayıtlı Olduğu 

Ticaret/Esnaf 

Odası 

Erzincan Ticaret Sicil Odası   

Ticaret/Esnaf Sicil 

No. 
8485  

6. Yasaklama 

Süresi 
Ay (  ) Yıl (1) 

7. Yasaklamanın 

Dayanağı ve Kapsamı 

a-4734 

KĠK 
(  ) 

b-4735 

KĠSK 
(  ) 

 

c-2886 DĠK (X) d-Diğer Mevzuat (  ) 

Tüm Ġhalelerden (  ) Tüm Ġhalelerden (  ) 

Bakanlık Ġhalelerinden (X) Bakanlık Ġhalelerinden (  ) 

Kurum Ġhalelerinden (  ) Kurum Ġhalelerinden (  ) 

Yasaklama Kararı AĢağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 

1 - ĠKN: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan 

yasaklamalarda doldurulacaktır. 

2 - T.C. Kimlik No: Yasaklananın gerçek kiĢi olması durumunda doldurulacaktır. 

3 - Kayıtlı olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No: Herhangi bir ticaret veya 

esnaf odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 

4 - Diğer Mevzuat: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların 

dıĢındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 

5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların: 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı 

Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm 

doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kiĢinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir. 

 486/1-1 
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Yenimahalle Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğünden: 
5929 ada 4 parselde 1/1000 ölçekli imar planı değiĢikliği, Belediyemiz Ġmar ve ġehircilik 

Müdürlüğü panosuna asılmıĢtır. 
Ġlgililere ilanen duyurulur. 474/1-1 

————— 
64550 ada 1 parselde 1/1000 ölçekli imar planı değiĢikliği, Belediyemiz Ġmar ve 

ġehircilik Müdürlüğü panosuna asılmıĢtır. 
Ġlgililere ilanen duyurulur. 475/1-1 

————— 
Belediye Encümenimizin 19.11.2015 gün ve 1486/3308 sayılı kararı ve Ankara 

BüyükĢehir Belediye Encümeninin 10.12.2015 gün ve 2850/6964 sayılı kararı ile onaylanan 
imarın 60441 ada 8 parsele ait hazırlanan 84220/28 nolu parselasyon planı, Müdürlüğümüz ilan 
panosuna asılmıĢtır. 

Ġlgililere ilan olunur. 476/1-1 
—— • —— 

Adalet Bakanlığından: 
DÜZELTME ĠLANI 

12 Aralık 2015 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan muhdes birinci sınıf noterliklerin 
ilanında 9. Sırada bulunan Büyükçekmece Ondördüncü Noterliğinin ihdas alanı aĢağıdaki Ģekilde 
değiĢtirilmiĢtir. 

2014 yılı tahmini gayrisafi geliri 500.000,00.-TL olan Büyükçekmece Ondördüncü 
Noterliğinin; "Avrupa Otoyolu Hadımköy Bağlantı yolunun 2. Sokak ile kesiĢtiği yerden 
baĢlayarak 9. Caddenin (Osmangazi Caddesi) baĢladığı yere kadar olan kısmının, Büyükçekmece 
7. Noterliğinin ihdas alanı dıĢına çıkartılarak, Avrupa Otoyolu Hadımköy Bağlantı yolunun 2. 
Sokak ile kesiĢtiği yerden baĢlayarak 9. Caddeyle (Osmangazi Caddesi) kesiĢtiği yere kadar olan 
kısmı ve bağlantı yolunun bu kısmına açılan sokakların 100 metre derinliklerinde ve bağlantı yolu 
üzerinde, diğer noterlikler ile rekabet ortamı yaratmayacak uygun bir yerde" Ģeklinde 
değiĢtirilmiĢtir. 

Ġlan olunur. 471/1-1 
—— • —— 

Yeditepe Üniversitesi Rektörlüğünden: 
Üniversitemizin aĢağıda belirtilen birimlerinde açık bulunan kadrolara 2547 sayılı 

Yükseköğretim Kanununa göre, Doçent kadroları için 25. madde, Profesör kadroları için 
26.maddesi hükümlerine göre tam zamanlı statüde Öğretim Üyeleri alınacaktır. 

Profesör kadrosu için, baĢvuracak adayların 2547 sayılı Kanunun 26. maddesinde 
belirtilen Ģartlar ile baĢvurduğu bölüm/anabilim dalı ve baĢlıca araĢtırma eserini belirttikleri 
müracaat dilekçelerine özgeçmiĢlerini, 1 adet fotoğrafını, nüfus cüzdanın noter onaylı suretini, 
Lisans, Yüksek Lisans, Doktora ve Doçentlik Belgelerinin noter onaylı suretlerini, bilimsel 
yayınlarını, kongre-konferans tebliğleri ile bunlara yapılan atıfları, yönettiği doktora çalıĢmalarını 
ve eğitim-öğretim faaliyetlerini kapsayan ve belgeleyen 6 (Altı) takım dosyayı da ekleyerek 
Rektörlüğümüze teslim etmeleri gerekmektedir. 

Doçent kadrosu için, baĢvuracak adayların 2547 sayılı Kanunun 25. maddesinde belirtilen 
Ģartlar ile baĢvurduğu bölüm/anabilim dalını belirttikleri müracaat dilekçelerine özgeçmiĢlerini, 1 
adet fotoğrafını, nüfus cüzdanın noter onaylı suretini, Lisans, Yüksek Lisans, Doktora ve 
Doçentlik Belgelerinin noter onaylı suretlerini, bilimsel yayınlarını, kongre-konferans tebliğleri 
ile bunlara yapılan atıfları, yönettiği doktora çalıĢmalarını ve eğitim-öğretim faaliyetlerini 
kapsayan ve belgeleyen 4 (Dört) takım dosyayı da ekleyerek Rektörlüğümüze teslim etmeleri 
gerekmektedir. 

Son baĢvuru tarihi ilanın yayınlanmasından itibaren 15 günlük sürenin bitimidir. 
Müracaatlar Ģahsen yapılacaktır. Süresi içinde yapılmayan ve eksik evrakla yapılan baĢvurular 
kabul edilmeyecektir. (YurtdıĢından alınmıĢ olan diplomaların yetkili makamlarca denkliklerinin 
alınmıĢ olması ve noter tasdikli olması gerekmektedir.)  

FAKÜLTE BÖLÜMÜ/ANABĠLĠM DALI 
KADRO 
UNVANI ADET 

DiĢ Hekimliği Fakültesi Periodontoloji Anabilim Dalı Profesör 1 
Fen- Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Profesör 1 
Mühendislik Fakültesi Kimya Mühendisliği Bölümü Doçent 1 
Güzel Sanatlar Fakültesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü Doçent 1 

Ġlan olunur. 468/1-1 
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İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı, İETT İşletmeleri Genel Müdürlüğünden: 

MÜFETTĠġ YARDIMCILIĞI GĠRĠġ SINAV DUYURUSU 

Ġstanbul BüyükĢehir Belediye BaĢkanlığı, ĠETT ĠĢletmeleri Genel Müdürlüğü TeftiĢ 

Kurulu BaĢkanlığına Genel Ġdare Hizmetleri sınıfına yazılı ve sözlü sınavla 6‘ncı dereceli 5 adet 

MüfettiĢ Yardımcısı alınacaktır. 

 

Sınıfı Unvanı Derecesi Adet 

GĠH MüfettiĢ Yardımcısı 6 5 

 

ĠETT‘yi ve TeftiĢ Kurulunu Tanıyalım: 

Ġstanbul kent içi ulaĢımı 1869 yılında Dersaadet Tramvay ġirketi`nin kurulması ve Tünel 

Tesisleri`nin inĢasıyla baĢlar. 1871 yılında ilk atlı tramvay hizmete girer. 1913 yılında Silahtar 

Ağa‘da Türkiye‘nin ilk elektrik fabrikası kurulur. Ardından ġubat 1914‘te elektrikli tramvay 

iĢletmeciliğine geçilir. 1926 yılında ilk otobüsler alınır. Bir süre muhtelif yabancı Ģirketler 

tarafından iĢletilen elektrik, tramvay ve tünel iĢletmeleri 1939 yılında millileĢtirilerek 3645 sayılı 

yasa ile Ġstanbul Elektrik Tramvay ve Tünel (ĠETT) ĠĢletmeleri Umum Müdürlüğü adı altında 

bugünkü hüviyetine kavuĢur. 

ĠETT TeftiĢ Kurulu BaĢkanlığı ise, 16.06.1939 tarihinde ĠETT‘nin kuruluĢ kanununun 

yayımlanarak yürürlüğe girmesi ve Ġstanbul BüyükĢehir Belediye Meclisinin 06.05.1941 tarih ve 

43 sayılı meclis kararı ile Genel Müdürlük teĢkilat yapısı içerisinde yer almaktadır. TeftiĢ Kurulu 

BaĢkanlığı, görev ve teĢkilat yönetmeliğinde belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde 1973 yılından 

bu yana TeftiĢ Kurlu üyeliğine özel yarıĢma sınavı ile müfettiĢ yardımcısı almaktadır. ĠETT TeftiĢ 

Kurulu BaĢkanlığı doğrudan Genel Müdüre bağlı olarak, Genel Müdür adına Ġdare teĢkilatı ile 

yürütümü ve denetimi altındaki faaliyet, hizmet, iĢ ve iĢlemlere iliĢkin her türlü inceleme, 

soruĢturma ve teftiĢ yapma görev ve yetkisine sahiptir. MüfettiĢler, görev ve sorumluluklarını, 

TeftiĢ Kurulu Yönetmeliği kapsamında objektif, tarafsız ve bağımsız bir Ģekilde gerekli mesleki 

özen ve dikkati göstererek yerine getirirler. TeftiĢ Kurulu Üyeliğine MüfettiĢ Yardımcılığı Özel 

yarıĢma Sınavını kazanmak suretiyle girilir. MüfettiĢ Yardımcılığının süresi 3 yıldır. MüfettiĢ 

Yardımcılarının durumları 3 çalıĢma dönemi içerisinde değerlendirilir ve mesleki bilgi, çalıĢma 

ve davranıĢ yönünden yeterli oldukları anlaĢılan MüfettiĢ Yardımcıları 3. yılın sonunda yeterlik 

sınavına kabul edilirler. Yeterlik Sınavında baĢarılı olan MüfettiĢ Yardımcıları MüfettiĢ olarak 

atanırlar. MüfettiĢler muvafakatleri olması kaydıyla idari göreve atanabilirler. MüfettiĢler mesleki 

bilgilerini artırmak amacıyla incelemelerde bulunmak üzere bir süreliğine yabancı ülkelere 

gönderilebilirler. 

Sınava Katılma ġartları: 

1. ÖSYM tarafından 5-6 Temmuz 2014 ve 4-5 Temmuz 2015 tarihlerinde yapılan Kamu 

Personeli Seçme Sınavı (KPSS) Lisans (A) Grubunda, (KPSSP 49) veya (KPSSP 63) bölümünden 

70 ve daha yukarı puan almıĢ olmak. 

2. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48'inci maddesinde belirtilen genel Ģartlara 

haiz olmak. 
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3. Üniversitelerin Hukuk, Siyasal Bilgiler, Ġktisat, ĠĢletme, Ġktisadi ve Ġdari Bilimler 

Fakülteleri ile en az dört yıl eğitim veren ve denkliği yetkili makamca kabul edilen yerli ve 

yabancı fakültelerden birini bitirmiĢ olmak. 

4. 2016 Yılı Ocak ayının birinci günü itibarıyla 35 (otuzbeĢ) yaĢını doldurmamıĢ 

olmak.(01.01.1981 tarihinde veya bu tarihten sonra doğmuĢ olmak) 

5. Erkek adaylar için askerliğini yapmıĢ veya erteletmiĢ olmak veya askerlikle ilgisi 

bulunmamak. 

6. MüfettiĢlik mesleğini yerine getirmesini engelleyecek herhangi bir sağlık problemi 

olmamak. 

Sınav BaĢvurusu: 

BaĢvurular, 01.02.2016 tarihinde baĢlayıp, 15.02.2016 tarihinde saat 16.30‘a kadar ĠETT 

ĠĢletmeleri Genel Müdürlüğü ġahkulu Mah. Erkân-ı Harp Sok. No: 2 Tünel 34421 

Beyoğlu/Ġstanbul adresine elden yapılacaktır. MüfettiĢ yardımcılığı giriĢ sınavına posta ile yapılan 

müracaatlar kabul edilmeyecektir.  

BaĢvuruda bulunmak isteyen adaylar "ĠETT Genel Müdürlüğü MüfettiĢ Yardımcılığı 

GiriĢ Sınavı BaĢvuru Belgesi‘ni yukarıda belirtilen adresten veya Internet aracılığı ile 

"www.iett.gov.tr" adresinden temin edebilirler.  

BaĢvuru Sırasında Ġstenecek Belgeler: 

a) BaĢvuru Belgesi, (Söz konusu belge yukarıda belirtilen adresten veya Internet 

üzerinden www.iett.gov.tr adresinden temin edilebilecektir.) 

b) KPSS Sınavı Sonuç Belgesinin çıktısı  

c) Diploma veya mezuniyet belgesinin aslı veya Kurumca onaylanmıĢ sureti, 

Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurt dıĢındaki öğretim kurumlarından mezun 

olanlar ise diploma denklik belgesinin aslı veya kurumca onaylı örneği, 

ç) Son altı ay içerisinde çekilmiĢ 4,5 x 6 ebatlarında 2 adet fotoğraf, 

d) T.C. Kimlik numarası bulunan Nüfus Cüzdanı sureti (Fotokopisi), 

e) Adayın kendi el yazısı ile kaleme aldığı; baba ve ana adları ile meslek veya iĢleri; ilk, 

orta ve yüksek tahsillerini yaptığı okulları ve yerleri, kendisi hakkında bilgi verebilecek iki kiĢinin 

adları ve iletiĢim bilgileri, yüksek tahsilden sonra ne gibi iĢler yaptığını belirtir özgeçmiĢi. 

Eksik belge ve bilgilerle yapılacak baĢvurular dikkate alınmayacak, gerçeğe aykırı 

beyanda bulunduğu tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılarak, atamaları yapılmayacak, 

atamaları yapılmıĢ olsa dahi iptal edilecektir. Bu kiĢiler hiçbir hak talep edemeyecek ve 

haklarında Türk Ceza Kanunun ilgili hükümleri uygulanmak üzere Cumhuriyet Savcılığına suç 

duyurusunda bulunulacaktır. 

Sınava Gireceklerin Belirlenmesi ve Ġlanı: 

Yazılı Sınava boĢ kadro sayısının 20 katı olan toplam 100 kiĢi çağrılacaktır. Sınava 

katılma Ģartlarını taĢıyan ve usulüne uygun olarak baĢvuranların sayısının 100 kiĢiden fazla 

olması halinde, puanı en yüksek olan adaydan baĢlamak üzere ilk 100 aday giriĢ sınavına 

alınacaktır. 100'üncü aday ile eĢit puan alan tüm adaylar sınava çağrılacaktır. Sınava katılmaya 

hak kazanan adaylar 19 ġubat 2016 tarihine kadar Internet üzerinden www.iett.gov.tr adresinde 

ilan edilecektir. 
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GiriĢ Belgesi: 

Sınava girmeye hak kazananlara ĠETT Genel Müdürlüğü TeftiĢ Kurulu BaĢkanlığınca 

"Sınav GiriĢ Belgesi" verilir. Sınava ancak bu belgeyi ibraz etmek suretiyle girilebilir. Sınav GiriĢ 

Belgesi sınavın yapılacağı tarihe kadar mesai saatleri içerisinde TeftiĢ Kurulu BaĢkanlığından 

veya sınav salonunda adaylarca alınacaktır. Sınav GiriĢ Belgesi olmayan adaylar sınava 

alınmayacaklardır. Sınavda giriĢ belgesi ile birlikte kimlik tespitinde kullanılmak üzere nüfus 

cüzdanı veya sürücü belgesi gibi resmi, fotoğraflı ve onaylı özel kimlik belgesi bulundurulacaktır. 

Sınava katılamayacak müracaat sahiplerine herhangi bir bildirimde bulunulmayacaktır. 

Sınav ġekli: 

Sınav yazılı ve sözlü olarak iki aĢamada yapılacaktır. 

Yazılı Sınavın Yapılacağı Yer, Tarih ve Saati: 

Yazılı sınav 06 Mart 2016 tarihinde saat 09.30‘da ĠETT Genel Müdürlüğü Kâğıthane 

Garajında Bulunan ĠETT Sosyal Tesislerinde (Poligon Deposu Silahtarağa Cad. 

Kağıthane/Ġstanbul) yapılacaktır.  

Yazılı Sınav Konuları: 

A - HUKUK 

a) Anayasa Hukuku (Genel esaslar), 

b) Ġdare Hukukunun genel esasları, idari yargı, idari teĢkilat, 

c) Ceza Hukuku (Genel Esaslar ve Devlet Ġdaresi aleyhine iĢlenen suçlar), 

ç) Ceza Muhakemesi Hukuku (Genel Esaslar), 

d) Borçlar Hukuku (Genel Esaslar), 

e) Ticaret Hukuku (Genel Esaslar ve Kıymetli Evrak Hukuku), 

f) Medeni Hukuk (Genel Esaslar ve ayni haklar), 

g) Mahalli Ġdareler Mevzuatı, 

ğ) Kamu Mali Yönetimi Mevzuatı, (5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu 

ile ilgili mevzuat), 

h) Avrupa Birliği Müktesebatı (Genel olarak AB'nin kuruluĢu, yapısı, organları ve yerel 

yönetimlerle ilgili temel bilgiler), 

B - ĠKTĠSAT 

a) Ġktisat Teorisi (Mikro, Makro Ġktisat ve Ġktisadi Analiz), 

b) Ġktisat Politikası, 

c) Para Teorisi ve Politikası, 

ç) Uluslararası Ġktisat, 

d) Türkiye Ġktisat ve Güncel Ekonomik Sorunlar, 

e) ĠĢletme Ġktisadı 

C - MALĠYE 

a) Maliye Teorisi (Kamu Gelir ve Giderleri, Kamu Borçları ve Bütçesi), 

b) Maliye Politikası, 

c) Vergi Hukuku ve Türk Vergi Sistemi, 
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Ç - MUHASEBE 

a) Genel Muhasebe, 

b) Bilanço Analizi ve Teknikleri, 

c) Ticari Hesap, 

D - YABANCI DĠL 

a) Ġngilizce, 

Yazılı Sınav Sonuçlarının Değerlendirilmesi ve Duyurulması: 

Yazılı sınavda baĢarılı sayılabilmek için yabancı dil dıĢındaki her konu grubundan 100 

tam puan üzerinden en az 60 puan ve yabancı dil dıĢındaki konu gruplarının ortalamasının en az 

65 puan olması gerekir. Yabancı dil notu için herhangi bir alt sınır yoktur. Ortalamada 65 ve üzeri 

puan alan adaydan baĢlamak üzere sıralamaya tabi tutulur.  

Yazılı sınav sonuçları Internet üzerinden www.iett.gov.tr adresinden ilan edilir. Ayrıca 

kazanan adaylara BaĢvuru Belgesinde belirttikleri adreslere tebligat yapılarak sözlü sınavın 

yapılacağı yer, tarih ve saati bildirilir. 

Sözlü Sınava Gireceklerin Belirlenmesi ve Ġlanı: 

Sözlü sınava, yazılı sınavda baĢarılı olan adaylardan, alınacak MüfettiĢ Yardımcılığı 

kadrosunun üç katına kadar aday, baĢarı sırasına göre çağırılır. Son sıradaki adayla aynı puanı 

alan adaylar da sözlü sınavına çağrılacaktır. Sözlü sınavın yeri, günü ve saati ile sınava katılmaya 

hak kazanan adayların listesi, yazılı sınav sonuçlarının açıklanmasından sonra ĠETT ĠĢletmeleri 

Genel Müdürlüğünün www.iett.gov.tr internet adresinden ilan edilecektir. 

Sözlü Sınav Konuları: 

Yazılı sınavda baĢarı gösteren adaylar sözlü sınava tabi tutulurlar. Sözlü sınavda adayların 

yazılı sınav konuları ve genel kültür konularındaki bilgilerinin yoklanması yanında, zeka, 

muhakeme ve konuĢma yetenekleri de dikkate alınır. 

Sözlü Sınav Sonuçlarının Değerlendirilmesi: 

Sözlü sınavda baĢarılı sayılabilmek için Sınav Kurulu Üyelerinin her birinin 100 tam puan 

üzerinden verdiği notlar ortalamasının 65'den aĢağı olmaması gerekir. 

GiriĢ Sınav Notu ve Ġlanı: 

GiriĢ sınav notu; yazılı ve sözlü sınav notlarının ortalamasıdır. En yüksek puandan 

baĢlamak üzere baĢarı sırasına göre atama yapılacak kadro sayısı kadar aday, baĢarı sırasındaki 

önceliğe göre asıl aday olarak, sıralamada bunlardan sonra gelen atama yapılacak kadro sayısı 

kadar adayda yedek aday olarak kabul edilir. Atamalar puan sıralamasına göre yapılır. GiriĢ 

sınavını kazananların listesi Internet üzerinden www.iett.gov.tr adresinden ilan edilecek ayrıca 

atanmaya hak kazananlara TeftiĢ Kurulu BaĢkanlığı tarafından tebligat yapılacaktır. 

Sınav Sonuçlarına Ġtiraz: 

Yazılı ve sözlü sınavlara itiraz, sınav sonuçlarının ilan gününden baĢlamak üzere 5 iĢ 

günü içinde yapılır. Ġtiraz mercii Sınav Kuruludur. Ġtirazlar Sınav Kurulu tarafından en geç 5 iĢ 

günü içerisinde incelenir ve sonuç TeftiĢ Kurulu BaĢkanlığı tarafından ilgiliye yazılı olarak 

bildirilir. 431/1-1 
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Doğuş Üniversitesi Rektörlüğünden: 

Üniversitemize ―2547 sayılı Yüksek Öğretim Kanunu Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve 

Atanma Yönetmelik‖ hükümlerinde aranan koĢulları yerine getirmiĢ olmak kaydı ile aylık ve 

özlük hakları yönünden 4857 sayılı ĠĢ Kanunu hükümlerine tabi olarak öğretim üyeleri 

alınacaktır. Ġlana konu olan kadro tam zamanlıdır. 

Profesör kadrosu tam zamanlı statüde olup, baĢvuracak adayların baĢvurmak istedikleri 

Anabilim Dalı ile ―BaĢlıca AraĢtırma Eserlerini‖ belirttiği dilekçesine özgeçmiĢini, noter tasdikli 

Doçentlik belgesini,  tebliğleri ile bunlara yapılan atıfları, yönettiği Doktora çalıĢmalarını, 

Üniversiteye katkılarını kapsayan ve belgeleyen altı takım dosyayı da ekleyerek ilanın yayımı 

tarihinden itibaren 15 gün içinde 03.02.2016 günü saat 17:30‘a kadar posta ile ya da elden teslim 

etmek suretiyle Rektörlüğümüze baĢvurmaları gerekmektedir. 

- Doçent kadrosu tam zamanlı statüde olup, atanmak isteyenlerin özgeçmiĢlerini, Noter 

tasdikli Doçentlik Belgesini, Bilimsel ÇalıĢma ve Yayınlarını 4 nüsha halinde dilekçelerine 

ekleyerek ilanın yayımı tarihinden itibaren 15 gün 03.02.2016 günü saat 17:30‘a kadar posta ile 

ya da elden teslim etmek suretiyle Rektörlüğümüze baĢvurmaları gerekmektedir. 

- Yardımcı Doçent kadrosuna baĢvuracak adayların özgeçmiĢlerini, Noter tasdikli Doktora 

belgesini, Bilimsel ÇalıĢma ve Yayınlarını 4 nüsha halinde dilekçelerini ekleyerek ilanın yayımı 

tarihinden itibaren 15 gün içinde 03.02.2016 günü saat 17:30‘a kadar posta ile ya da elden teslim 

etmek suretiyle Fakülte Dekanlığı‘na baĢvurmaları gerekmektedir 

BaĢvurular 03/02/2016 tarihine kadar T.C. DoğuĢ Üniversitesi Rektörlüğü‘ne Ģahsen veya 

posta aracılığı ile yapılabilir. Postadaki gecikmeler ve eksik belge ile yapılan baĢvurular dikkate 

alınmaz. Ġnternet üzerinden baĢvurular kabul edilmez. BaĢvuru için gerekli belgeler ve diğer 

tamamlayıcı bilgiler ilgili birimden öğrenilecektir. 

Duyurulur. 
 

Fakülte Bölüm/Program 

Öğretim 

Üyesi Alanı Ek Açıklama 

Sanat ve Tasarım 

Fakültesi 

Ġç Mimarlık 

(Ġngilizce) 
3 

Ġç Mimarlık / Mimarlık 

alanında doktora veya 

doçentlik derecesine sahip 

olmak Ġngilizce Yeterliliği 

bulunmak. 

Prof. Dr/  

Doç. Dr./ 

Yrd. Doç Dr. 

Sanat ve Tasarım 

Fakültesi 
Grafik (Ġngilizce) 3 

Grafik alanında doktora 

veya doçentlik derecesine 

sahip olmak. Ġngilizce 

Yeterliliği bulunmak. 

Prof. Dr/  

Doç. Dr./ 

Yrd. Doç Dr. 

Mühendislik 

Fakültesi 

ĠnĢaat 

Mühendisliği 
3 

ĠnĢaat alanında doktora 

veya doçentlik derecesine 

sahip olmak. 

Prof. Dr/  

Doç. Dr./ 

Yrd. Doç Dr. 

Fen-Edebiyat 

Fakültesi 
Psikoloji 1 Psikoloji/Klinik Psikoloji Yrd. Doç. Dr. 

 472/1-1 
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İ Ç İ N D E K İ L E R

BAŞBAKANLIK BASIMEVİ Perakende Satış Fiyatı  (KDV dahil)    30 Kr 
www.bbasimevi.gov.tr
e-posta : bbasimevi@basbakanlik.gov.tr

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER
–– Bankaların İç Sistemleri ve İçsel Sermaye Yeterliliği Değerlendirme Süreci

Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
–– Bankaların Likidite Karşılama Oranı Hesaplamasına İlişkin Yönetmelikte

Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
–– Bankaların Özkaynaklarına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair

Yönetmelik
–– Bankaların Sermaye Yeterliliğinin Ölçülmesine ve Değerlendirilmesine İlişkin

Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
— Derecelendirme Kuruluşlarının Yetkilendirilmesine ve Faaliyetlerine İlişkin

Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 

TEBLİĞLER
–– İthalat Tebliği (İthalat: 2016/1)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ
–– Bankalarca Kamuya Açıklanacak Finansal Tablolar ile Bunlara İlişkin

Açıklama ve Dipnotlar Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ 
–– Bankalarca Risk Yönetimine İlişkin Kamuya Yapılacak Açıklamalar Hakkında

Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ
–– Kredi Riski Azaltım Tekniklerine İlişkin Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair

Tebliğ
–– Kredi Riskine Esas Tutarın İçsel Derecelendirmeye Dayalı Yaklaşımlar ile

Hesaplanmasına İlişkin Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ
–– Risk Ölçüm Modelleri ile Piyasa Riskinin Hesaplanmasına ve Risk Ölçüm

Modellerinin Değerlendirilmesine İlişkin Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair
Tebliğ

YARGI BÖLÜMÜ

ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI
— Anayasa Mahkemesinin 19/11/2015 Tarihli ve 2013/4684 Başvuru Numaralı

Kararı
— Anayasa Mahkemesinin 19/11/2015 Tarihli ve 2015/8046 Başvuru Numaralı

Kararı

İLÂN BÖLÜMÜ
a - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları
b - Çeşitli İlânlar
– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma

Senetlerinin Günlük Değerleri


