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       YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

ATAMA KARARLARI

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından:
Karar Sayısı : 2016/426

21/06/2016
                                                                                                 Recep Tayyip ERDOĞAN
                                                                                                      CUMHURBAŞKANI
         Binali YILDIRIM                                Berat ALBAYRAK

                Başbakan                          Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı
—— • ——

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından:
Karar Sayısı : 2016/427

21/06/2016
                                                                                                 Recep Tayyip ERDOĞAN
                                                                                                      CUMHURBAŞKANI
         Binali YILDIRIM                                Berat ALBAYRAK

                Başbakan                          Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı

Başbakanlık
Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır

22 Haziran 2016
ÇARŞAMBA

Sayı : 29750



Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından:
Karar Sayısı : 2016/428

21/06/2016

                                                                                                 Recep Tayyip ERDOĞAN

                                                                                                      CUMHURBAŞKANI

         Binali YILDIRIM                                Berat ALBAYRAK

                Başbakan                          Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı

—— • ——
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından:
Karar Sayısı : 2016/429

21/06/2016

                                                                                                 Recep Tayyip ERDOĞAN

                                                                                                      CUMHURBAŞKANI

         Binali YILDIRIM                                Berat ALBAYRAK

                Başbakan                          Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı

—— • ——
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından:
Karar Sayısı : 2016/430

21/06/2016

                                                                                                 Recep Tayyip ERDOĞAN

                                                                                                      CUMHURBAŞKANI

         Binali YILDIRIM                                Berat ALBAYRAK

                Başbakan                          Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı
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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından:
Karar Sayısı : 2016/431

21/06/2016
                                                                                                 Recep Tayyip ERDOĞAN
                                                                                                      CUMHURBAŞKANI
         Binali YILDIRIM                                Berat ALBAYRAK

                Başbakan                          Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı
—— • ——

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından:
Karar Sayısı : 2016/432

21/06/2016
                                                                                                 Recep Tayyip ERDOĞAN
                                                                                                      CUMHURBAŞKANI
         Binali YILDIRIM                                Berat ALBAYRAK

                Başbakan                          Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı
—— • ——

YÖNETMELİKLER

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumundan: 
BANKALARIN KIYMETLİ MADEN ALIM SATIMINA İLİŞKİN 

USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK

Amaç ve kapsam 
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, bankaların kıymetli maden alım satımına

ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.
Dayanak 
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, 19/10/2005 tarihli ve 5411 sayılı Bankacılık Kanu-

nunun 57 nci ve 93 üncü maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır. 
Tanımlar 
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelikte yer alan;
a) Banka: 5411 sayılı Bankacılık Kanununun 3 üncü maddesinde tanımlanan bankaları, 
b) BİAŞ: Borsa İstanbul Anonim Şirketini,
ifade eder.
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Bankaların alım ve satımını yapabilecekleri kıymetli madenler 

MADDE 4 – (1) Bankalar, kıymetli maden borsalarında işlem gören veya standartları

ve nitelikleri Hazine Müsteşarlığı veya BİAŞ tarafından belirlenen ya da bu standartlara ve ni-

teliklere uygunluğu bakımından, üretildikleri rafineriler itibarıyla kabul edilebilirlikleri BİAŞ

tarafından teyit edilen kıymetli madenler ile Türkiye Büyük Millet Meclisinin 1/8/1951 tarihli

ve 1738 sayılı Kararı ile standartları ve nitelikleri belirlenen Cumhuriyet altın sikkeleri ile

Cumhuriyet ziynet altınlarının alım ve satımı ile vadeli işlem ve opsiyon borsalarında işlem

gören ve standart ve nitelikleri yetkili merciler tarafından belirlenen kıymetli madenleri esas

alan sözleşmelerin alım ve satımını yapabilirler.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

MADDE 5 – (1) 1/11/2006 tarihli ve 26333 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Ban-

kaların Kıymetli Maden Alım Satımına ve Alacaklarından Dolayı Edindikleri Emtia ve Gayri-

menkullerin Elden Çıkarılmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik yürürlükten

kaldırılmıştır.

Yürürlük 

MADDE 6 – (1) Bu Yönetmelik 1/1/2017 tarihinde yürürlüğe girer. 

Yürütme 

MADDE 7 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Bankacılık Düzenleme ve Denetleme

Kurumu Başkanı yürütür.

—— • ——
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 9 uncu maddesinin sekizinci fıkrasının (b) bendi aşağıdaki

şekilde değiştirilmiştir.

“b) Kanunun 57 nci maddesinin birinci fıkrasındaki sınırı aşan tutarlar ile bankaların

alacaklarından dolayı edinmek zorunda kaldıkları ve aynı madde uyarınca elden çıkarmaları

gereken emtia ve gayrimenkullerden edinim tarihinden itibaren üç yıl içerisinde elden çıkarı-

lamayanların net defter değerleri,”

MADDE 2 – Bu Yönetmelik 1/1/2017 tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu

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
3- 20/1/2016 29599
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Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumundan:

KREDİLERİN SINIFLANDIRILMASI VE BUNLAR İÇİN AYRILACAK

KARŞILIKLARA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR

HAKKINDA YÖNETMELİK

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç ve kapsam

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, bankaların kredilerinin niteliklerine göre sı-

nıflandırılması ve bunlar için ayrılacak karşılıklara ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Dayanak

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik 19/10/2005 tarihli ve 5411 sayılı Bankacılık Kanunu-

nun 37 nci, 53 üncü, 57 nci ve 93 üncü maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelikte yer alan;

a) Banka: Kanunun 3 üncü maddesinde tanımlanan bankaları,

b) Canlı alacaklar: Bu Yönetmelik uyarınca Birinci ve İkinci Grup altında sınıflandı-

rılmış kredileri,

c) Finansal garanti: Borçlunun sözleşmede öngörülen bir ödemesini vadesinde yerine

getirememesi sebebiyle, alacaklının maruz kaldığı zararın tazmini için garantiyi veren banka

tarafından alacaklıya belirli ödemeler yapılmasını gerektiren sözleşmeyi,

ç) Kanun: 5411 sayılı Bankacılık Kanununu,

d) Karşılıklar: Kredi zararlarının karşılanması amacıyla finansal tablolarda hesaben ay-

rılarak gider yazılan tutarları,

e) Krediler: Kanunun 48 inci maddesi uyarınca kredi sayılan işlemler ile bilançonun

aktifinde kayıtlı diğer alacakları,

f) Kurul: Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulunu,

g) Kurum: Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunu,

ğ) Net gerçekleşebilir değer: Teminatların, Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Stan-

dartları Kurumu tarafından yayımlanan Türkiye Muhasebe Standartlarına göre hesaplanan ger-

çeğe uygun değerinden; ilgili teminatların elden çıkarılmasıyla doğrudan ilişkilendirilebilecek

tahmini tüm maliyetler ile teminat üzerinde banka dışında bir başka tarafın hakkı veya tasarrufu

mevcut ise bankanın tasarrufunda bulunmayan tutarların düşülmesi ile bulunan değeri,

h) Risk Merkezi: Kanunun Ek 1 inci maddesinde belirtilen Risk Merkezini,
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ı) TFRS 9: Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu tarafından ya-

yımlanan TFRS 9 Finansal Araçlar Standardını,

i) Tüketici kredileri: Gerçek kişilere ait tasarruf mevduatlarına bağlı olarak kullandırılan

kredili mevduat hesabı kredileri ile bankalar tarafından uygulanan tekdüzen hesap planlarına

göre tüketici kredisi olarak izlenen krediler ve gerçek kişilere kredi kartları vasıtasıyla, ticari

amaçlı olanlar hariç mal ve hizmet alımı için veya nakit olarak kullandırılan kredileri,

j) Yeniden finansman: Mevcut kredisini ödemekte güçlük çeken veya çekmesi muhte-

mel olan bir borçluya bu kredinin kısmen veya tamamen ödenmesini sağlamak amacıyla yeni

kredi kullandırılmasını,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Kredilerin Sınıflandırılması ve Yeniden Yapılandırılması

Kredilerin sınıflandırılması

MADDE 4 – (1) Bankalar, yurt dışı şubeleri dâhil, kredilerini aşağıda belirtilen esaslara

göre sınıflandırarak izlemek zorundadırlar.

a) Birinci Grup-Standart Nitelikli Krediler: Bu grupta;

1) Kredilendirilebilir nitelikte finansman yapısına sahip gerçek ve tüzel kişilere kul-

landırılan,

2) Anapara ve faiz ödemeleri, borçlusunun ödeme gücüne ve nakit akımına göre yapı-

landırılan,

3) Ödemeleri süresinde yapılan veya otuz günden fazla gecikmeyen, gelecekte de geri

ödeme sorunları beklenmeyen, teminatlara başvurulmaksızın tamamen tahsil edilebilecek ni-

telikte olan,

4) Borçlusunun kredi değerliliğinde zayıflama tespit edilmemiş olan ve

5) TFRS 9’a göre on iki aylık beklenen kredi zarar karşılığı uygulamasına tabi olan,

krediler sınıflandırılır.

b) İkinci Grup-Yakın İzlemedeki Krediler: Bu grupta;

1) Kredilendirilebilir nitelikte finansman yapısına sahip gerçek ve tüzel kişilere kul-

landırılmış olan, ancak, makroekonomik şartlardaki veya borçlunun faaliyet gösterdiği sektör-

lerdeki veya bunlardan bağımsız olarak borçluya ilişkin olumsuz gelişmeler nedeniyle borçlu-

sunun ödeme gücünde veya nakit akımında olumsuz gelişmeler gözlenen ya da bunun gerçek-

leşeceği tahmin edilen veya

2) Kredinin kullandırıldığı esnada borçlunun önemli ölçüde finansal risk taşıması gibi

nedenlerle yakından izlenmesi gereken veya
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3) Anapara ve/veya faiz ödemelerinin kredi sözleşmesinde yer alan şartlara uygun ola-

rak yapılmasında sorunlar doğması muhtemel olan ve bu sorunların giderilmemesi durumunda

teminatlara başvurulmaksızın borcun tümüyle tahsil edilememe riski bulunan veya

4) Borçlusunun kredi değerliliği kredinin verildiği güne göre zayıflamamış olmakla

birlikte düzensiz ve kontrolü güç bir nakit akımı yapısına sahip olması nedeniyle zayıflama

ihtimali olan veya

5) Kredi değerliliğinin zayıflaması olarak yorumlanamayacak nedenlerle anapara ve/veya

faiz ödemelerinin tahsili, vadelerinden veya ödenmesi gereken tarihlerden itibaren otuz günden

fazla geciken ancak doksan günü geçmeyen veya

6) TFRS 9 kapsamında borçlusunun kredi riskinde önemli derecede artış olan veya

7) Geri ödemesi tamamen teminata bağlı olan kredilerde teminatın net gerçekleşebilir

değeri alacak tutarının altına düşen veya

8) Birinci Grupta veya İkinci Grupta izlenirken yeniden yapılandırmaya konu edilen

ve donuk alacak olarak sınıflandırma koşullarını taşımayan veya

9) Donuk alacak gruplarında izlenirken yeniden yapılandırmaya konu edilen ve 7 nci

maddede belirtilen koşulların gerçekleşmesini müteakiben canlı alacak olarak sınıflandırılan,

krediler sınıflandırılır.

c) Üçüncü Grup-Tahsil İmkânı Sınırlı Krediler: Bu grupta;

1) Borçlusunun kredi değerliliği bozulmuş olan veya

2) Teminatların net gerçekleşebilir değerinin veya borçlunun özkaynaklarının borcun

vadesinde ödenmesini karşılamada yetersiz bulunması nedeniyle teminata başvurulmaksızın

tamamının tahsil imkanı sınırlı olan ve gözlenen sorunların düzeltilmemesi durumunda zarara

yol açması muhtemel olan veya

3) Anaparanın ve/veya faizin tahsili, vadesinden veya ödenmesi gereken tarihten itiba-

ren doksan günden fazla geciken ancak yüz seksen günü geçmeyen veya

4) Makroekonomik şartlardaki veya borçlunun faaliyet gösterdiği sektörlerdeki veya

bunlardan bağımsız olarak borçluya ilişkin olumsuz gelişmeler nedeniyle işletme sermayesi

finansmanında veya ilave likidite yaratmada sıkıntılar yaşanması gibi nedenlerle anaparanın

ve/veya faizin bankaca tahsilinin vadesinden veya ödenmesi gereken tarihten itibaren doksan

günden fazla gecikeceğine kanaat getirilen veya

5) Yeniden yapılandırılarak canlı alacak olarak sınıflandırılan ve bir yıllık izleme süresi

içerisinde anapara ve/veya faiz ödemesi otuz günden fazla geciken veya bu izleme süresi içinde

bir kez daha yeniden yapılandırmaya tabi tutulan,

krediler ve diğer alacaklar sınıflandırılır.

22 Haziran 2016 – Sayı : 29750                             RESMÎ GAZETE                                 Sayfa : 7



ç) Dördüncü Grup-Tahsili Şüpheli Krediler: Bu grupta;

1) Anaparanın ve/veya faizin tamamının kredi sözleşmesinde yer alan hususlar çerçe-

vesinde teminata başvurulmaksızın tahsilinin sağlanamayacağı muhtemel olan veya

2) Borçlusunun kredi değerliliği ciddi şekilde bozulmuş olan, ancak birleşme, yeni fi-

nansman bulma imkânı veya sermaye artırımı gibi olanakların borçlunun kredi değerliliğine

ve kredinin tahsil kabiliyetine yapması beklenen katkı nedeniyle henüz tam anlamıyla zarar

niteliği taşımadığı düşünülen veya

3) Anapara ve/veya faizin vadesinden veya ödenmesi gereken tarihten itibaren tahsilinin

gecikmesi yüz seksen günü geçen, ancak bir yılı geçmeyen veya

4) Makroekonomik şartlardaki veya borçlunun faaliyet gösterdiği sektördeki veya bun-

lardan bağımsız olarak borçluya ilişkin olumsuz gelişmeler nedeniyle anapara ve/veya faizin

vadesinden veya ödenmesi gereken tarihten itibaren tahsilindeki gecikmenin yüz seksen günü

geçmesi beklenen,

krediler sınıflandırılır.

d) Beşinci Grup-Zarar Niteliğindeki Krediler: Bu grupta;

1) Borçlusunun kredi değerliliğinin tümüyle ortadan kalkmış olması nedeniyle tahsil

beklentisi bulunmayan veya toplam alacak tutarının ancak ihmal edilebilir bir kısmının tahsil

edilmesi beklenen veya

2) Üçüncü ve Dördüncü Gruplarda belirtilen özellikleri taşımakla birlikte, vadesi gelen

ve ödenmesi gereken alacak tutarlarının tamamının bir yılı aşacak bir sürede tahsilinin sağla-

namayacağı muhtemel olan veya

3) Anaparanın ve/veya faizin ödenmesi gereken tarihten itibaren tahsili bir yıldan fazla

gecikmiş olan,

krediler sınıflandırılır.

Donuk alacaklar

MADDE 5 – (1) Bu Yönetmelik uygulamasında;

a) 4 üncü madde kapsamında Üçüncü, Dördüncü ve Beşinci Grupta sınıflandırılan veya

b) 23/10/2015 tarihli ve 29511 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kredi Riskine Esas

Tutarın İçsel Derecelendirmeye Dayalı Yaklaşımlar ile Hesaplanmasına İlişkin Tebliğ uyarınca

borçlusunun temerrüt ettiği kabul edilen veya

c) TFRS 9’a göre borçlunun temerrüdü dolayısıyla ömür boyu beklenen kredi zarar

karşılığı uygulamasına tabi olan,

krediler donuk alacak olarak kabul edilir.

(2) Finansal garantiler, alacaklının tazmin talebi riskinin ortaya çıkması veya finansal

garantiye esas teşkil eden borçlunun alacaklıya olan yükümlülüğünün birinci fıkradaki koşulları

taşıması durumunda nominal tutarları üzerinden donuk alacak olarak sınıflandırılır.
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(3) Borçlu cari hesap şeklinde kullandırılan ve herhangi bir vade kaydı bulunmayan

nakdi krediler;

a) Borçlu cari hesaba ilişkin dönem faizleri ile diğer alacakların vadesinden veya öden-

mesi gereken tarihten itibaren doksan günden daha fazla sürede ödenmeyerek anaparaya ilave

edilmesi veya

b) Borcun, hesabın kesilmesini izleyen doksan günden fazla sürede ödenmemesi veya

c) Kredi borçlusuna bir başka kredi açılarak tahsili gecikmiş olan anaparanın ve/veya

faizlerin yeniden finanse edilmesi veya

ç) Hesap limitinin doksan günden daha fazla kesintisiz olarak aşılması

durumunda donuk alacak olarak kabul edilir.

(4) Birinci, ikinci ve üçüncü fıkralar uyarınca donuk alacak olarak kabul edilen krediler

ilgili donuk alacak gruplarında sınıflandırılır.

(5) Borçlusunun aynı banka tarafından verilmiş birden çok kredisinin mevcut bulunması

ve bu kredilerden herhangi birinin yapılan sınıflandırma gereği donuk alacak olarak kabul edil-

mesi durumunda, söz konusu borçlunun bankadan kullanmış olduğu tüm kredileri donuk alacak

olarak aynı grupta sınıflandırılır. Ancak, tüketici kredileri borçlu yerine kredi bazında değer-

lendirilebilir ve birden fazla tüketici kredisi kullandırılmış olan bir borçlunun bu kredilerinden

birinin donuk alacak olarak sınıflandırılması halinde, diğer tüketici kredileri bankaca Birinci

Grup haricindeki gruplar altında sınıflandırılabilir.

(6) Borçlunun kredilerinin donuk alacak olarak sınıflandırılması halinde, borçlunun dâ-

hil olduğu risk grubu içerisinde yer alan diğer borçluların kredi değerliliği de sınıflandırma ta-

rihinde ayrıca değerlendirilir ve 4 üncü maddede belirtilen koşulların taşınması halinde bunların

kredileri de donuk alacak olarak sınıflandırılır.

Yeniden sınıflandırma

MADDE 6 – (1) Bankalar, azami üç aylık bilanço dönemleri itibarıyla olmak üzere veya

bu süreye bağlı kalmaksızın makroekonomik şartlarda veya borçlunun faaliyet gösterdiği

sektörlerde veya bunlardan bağımsız olarak borçluya ilişkin koşullarda bankaya olan yüküm-

lülüklerinin yerine getirilmesinde risk doğuran herhangi bir gelişme ortaya çıktığında, kredi

verilmesi aşamasında yaptıkları kredi ve risk analizinden bağımsız şekilde, kredileri 4 üncü

maddede belirtilen hususlar bakımından inceleyerek kredilerinin yeniden sınıflandırılıp sınıf-

landırılmayacağını değerlendirirler.

(2) Üçüncü fıkrada belirtilen donuk alacağın canlı olarak sınıflandırılmasına ilişkin hü-

kümler saklı kalmak kaydıyla, donuk ve canlı alacakların alt grupları arasında daha yüksek

kredi değerliliğini gösteren gruplarda yeniden sınıflandırılması için 4 üncü maddede ilgili grup

için belirtilen koşulların taşınması zorunludur.
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(3) Donuk alacakların canlı alacak olarak yeniden sınıflandırılması için aşağıdaki ko-

şulların tamamının sağlanmış olması zorunludur:

a) Kredinin donuk alacak grubunda sınıflandırılmasına neden olan gecikmiş ödemelerin

tamamının teminatlara başvurulmaksızın tahsil edilmiş olması.

b) Yeniden sınıflandırma tarihi itibarıyla ödemesi gecikmiş herhangi bir alacağın bu-

lunmaması ve (a) bendinde belirtilen ödemeler hariç olmak üzere, bu tarihten önceki son iki

ödemenin vadesinde ve eksiksiz yapılmış olması.

c) 4 üncü maddede belirtilen Birinci veya İkinci Grupta sınıflandırma koşullarının sağ-

lanmış olması.

(4) Kısmen aktiften silinen veya teminatı bankaca kredi borcuna karşılık olarak edinilen

veya ayni olarak ödeme yapılan krediler canlı alacak olarak sınıflandırılamaz.

Yeniden yapılandırma

MADDE 7 – (1) Canlı veya donuk alacaklar için uygulanabilen yeniden yapılandırma,

kredi borçlusunun ödemelerinde karşılaştığı veya karşılaşması muhtemel olan finansal güç-

lükler nedeniyle borçluya tanınan ve geri ödeme sıkıntısı çekmeyen bir borçluya tanınmayacak

olan imtiyazları ifade eder. Borçluya sağlanan imtiyazlar, finansal güçlük nedeniyle yükümlü-

lüklerini yerine getiremeyen ya da getiremeyecek olan borçlu lehine;

a) Kredi sözleşmesi koşullarının değiştirilmesi veya

b) Kredinin kısmen veya tamamen yeniden finanse edilmesidir.

(2) Aşağıdaki durumlarda, borçluya imtiyaz tanındığı kabul edilir:

a) Yeniden yapılandırma öncesi ve sonrası sözleşme koşulları arasında finansal güçlük

yaşayan veya yaşaması muhtemel olan borçlu lehine farklılıklar bulunması.

b) Yeniden yapılandırma kapsamında yapılan yeni sözleşmede, yeniden yapılandırma

tarihinde benzer risk profiline sahip diğer borçlulara sağlananlardan daha avantajlı koşulların

yer alması.

(3) Kredi sözleşmesinde yer alan ve finansal güçlük yaşayan borçluya imtiyaz tanın-

masını sağlayan hükümlerin uygulanması da yeniden yapılandırma olarak kabul edilir.

(4) Aşağıdaki durumların varlığı halinde, aksi ispatlanana kadar, kredinin yeniden ya-

pılandırıldığı kabul edilir:

a) Kredi donuk alacak olarak izlenmemekle birlikte, yeniden yapılandırma öncesindeki

üç aylık dönemde kredinin anapara ve/veya faizinin tamamen veya kısmen ödenmesinde otuz

günü aşan gecikme olması veya yeniden yapılandırmanın gerçekleşmemesi durumunda öde-

melerin tamamında veya bir kısmında otuz günün üzerinde gecikme olmasının muhtemel ol-

ması.

Sayfa : 10                               RESMÎ GAZETE                             22 Haziran 2016 – Sayı : 29750



b) Banka tarafından yeni bir kredi kullandırılmasıyla eş anlı veya yakın zamanlı olarak,

borçlunun yeni kullandırılan bir krediyi yeniden finansman öncesindeki üç aylık dönemde ana-

para ve/veya faiz ödemesi otuz güne kadar gecikmiş başka bir kredisini ödemek için kullan-

ması.

c) Anapara ve/veya faiz ödemeleri otuz güne kadar gecikmiş veya sözleşme hükmünün

uygulanmaması halinde ödemelerinde otuz güne kadar gecikme olması muhtemel olan borçlu

bakımından, kredi sözleşmesinde yer alan ve borçluya imtiyaz tanınmasını sağlayan bir hükmün

uygulanması.

(5) Aşağıdaki koşulların tümünün sağlanması halinde, yeniden yapılandırılmış bir do-

nuk alacak İkinci Grup altında yeniden yapılandırılmış bir alacak olarak sınıflandırılır:

a) Borçlunun finansal durumunun değerlendirilmesi sonucunda donuk alacak olarak sı-

nıflandırma koşullarının ortadan kalktığının tespit edilmesi.

b) Yeniden yapılandırma sonrasında en az bir yıl süreyle donuk alacak olarak izlenmesi.

c) Yeniden yapılandırma sonrasında İkinci Gruba alındığı tarih itibarıyla anapara ve/veya

faiz ödemelerinde herhangi bir gecikme olmaması ve gelecekteki ödemelerin zamanında

yapılmasına dair herhangi bir şüphe bulunmaması.

ç) Yeniden yapılandırmaya konu edilen krediye ilişkin gecikmiş ödemelerin ve/veya

aktiften silinmiş anapara tutarlarının tahsil edilmiş olması.

(6) Beşinci fıkrada belirtilen koşulların gerçekleşmesi sebebiyle İkinci Grup altında ye-

niden yapılandırılmış alacak olarak sınıflandırılan ve canlı olmakla birlikte İkinci Grup altında

yeniden yapılandırılmış alacak olarak sınıflandırılan krediler aşağıdaki koşulların tümünün

sağlanması halinde yeniden yapılandırma kapsamından çıkarılır:

a) Sınıflandırma tarihinden itibaren en az bir yıl süreyle İkinci Grup altında yeniden

yapılandırılmış alacak olarak izlenmiş olması.

b) Bir yıllık izleme süresinde kalan anapara ve faiz ödemelerinin en az yüzde onunun

(%10) ödenmiş olması.

c) İzleme süresi içinde, borçluya kullandırılan herhangi bir kredinin anapara ve/veya

faiz ödemelerinde otuz günden fazla gecikme olmaması.

ç) Yeniden yapılandırmaya neden olan finansal güçlüğün ortadan kalkmış olması.

(7) Kanunun 49 uncu maddesinin ikinci fıkrasında tanımlanan bankanın dâhil olduğu

risk grubundaki gerçek ve tüzel kişilere kullandırılan krediler, bu maddede belirtilen esaslar

dâhilinde yeniden finansman sağlanmaması kaydıyla yeniden yapılandırılabilir.
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Diğer hususlar

MADDE 8 – (1) Bankaların kredi sınıflandırmasına ilişkin değerlendirmeyi kredi ba-

zında yapması esastır. Ancak, tür, kredi riski derecelendirme notu, teminat, kullandırma tarihi,

vadeye kalan süre, sektör, borçlunun coğrafi konumu ve kredi teminat oranı gibi ortak kredi

riski özelliklerine sahip küçük bakiyeli krediler, bu Yönetmelik hükümlerine göre sınıflandı-

rılmaları bakımından birlikte değerlendirilebilir.

(2) Türkiye Muhasebe Standartları uyarınca gerçeğe uygun değeri üzerinden ölçülen

finansal varlıklar, bu varlıkları ihraç edenlerin kredi değerliliklerinde ve risk özelliklerindeki

değişime ve bunların kullandıkları kredilerin donuk alacak olarak sınıflandırılmasına bağlı ola-

rak 4 üncü madde uyarınca yeniden değerlendirilerek ilgili donuk alacak grubunda sınıflandı-

rılır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Genel ve Özel Karşılıklar

TFRS 9 kapsamında karşılık ayrılması

MADDE 9 – (1) Bankaların kredileri için TFRS 9 kapsamında karşılık ayırmaları esastır.

(2) Bu Yönetmelik uygulamasında TFRS 9 kapsamında ayrılan karşılıklardan;

a) On iki aylık beklenen kredi zarar karşılığı tutarları ve borçlunun kredi riskinde önemli

derecede artış nedeniyle ayrılan ömür boyu beklenen kredi zarar karşılığı tutarları genel karşılık

olarak,

b) Borçlunun temerrüdü dolayısıyla ayrılan ömür boyu beklenen kredi zarar karşılığı

tutarları özel karşılık olarak,

addedilir.

(3) TFRS 9’a göre karşılık ayıran bankalarca, krediler tanımında yer almakla birlikte,

TFRS 9 kapsamına girmeyen krediler için bu Yönetmelik uyarınca ayrıca bir karşılık ayrılması

zorunluluğu yoktur.

(4) Bankalar, birinci fıkra uyarınca beklenen kredi zararı için ayıracakları karşılıkları

hesaplarken ülke ve transfer risklerini de dikkate alır.

(5) Kurul, kredilerin büyüklüğü, türü, vadesi, para birimi, faiz yapısı, kullandırıldığı

sektör ve coğrafi dağılımı, teminatları ile benzeri hususlarda zaman içerisinde gözlenen yo-

ğunlaşmaları, kredi risk düzeyini ve yönetimini dikkate alarak, banka veya kredi bazında ban-

kalardan bu madde uyarınca ayrılan karşılıklardan daha yüksek tutarda karşılık ayrılmasını is-

teyebilir.

(6) Kurul, bankanın detaylı gerekçelerini içeren başvurusu üzerine, faaliyetlerini de

dikkate alarak yapacağı değerlendirmeye göre banka bazında karşılıkların TFRS 9 yerine, 10 uncu,

11 inci, 13 üncü ve 15 inci maddeler kapsamında ayrılmasına karar verebilir.
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TFRS 9 uygulamayan bankalarca ayrılacak genel karşılıklar

MADDE 10 – (1) TFRS 9 uygulamayan bankalar;

a) Standart nitelikli nakdi kredileri toplamının en az binde on beşi (%1,5) oranında,

b) Yakın izlemedeki nakdi kredileri toplamının en az yüzde üçü (%3) oranında,

olmak üzere, gerçekleşmiş olmakla birlikte henüz kredi bazında tespit edilmemiş kredi

zararlarını karşılayacak düzeyde genel karşılık ayırırlar.

(2) Bankalar, birinci fıkra uyarınca ayrılacak genel karşılıklara ilave olarak ülke ve

transfer riskleri için de ayrıca genel karşılık ayırırlar.

(3) Gayrinakdi krediler, taahhütler ve türev finansal araçlar 23/10/2015 tarihli ve 29511

sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Bankaların Sermaye Yeterliliğinin Ölçülmesine ve Değer-

lendirilmesine İlişkin Yönetmelik hükümlerine göre hesaplanan risk tutarı üzerinden, nakdi

krediler için geçerli olan genel karşılık oranı uygulanmak suretiyle genel karşılık hesaplama-

sında dikkate alınır.

(4) Rehin veya temlik sözleşmesi düzenlenmiş olması kaydıyla nakit, mevduat, katılım

fonu ve altın depo hesapları, banka nezdinde saklanan altın, Türkiye Cumhuriyeti Merkezi Yö-

netimi ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasınca ihraç edilen borçlanma araçları ve bunların

fon kullanıcısı olduğu kira sertifikaları ile bunlar tarafından verilen garanti ve kefaletler teminat

alınmak suretiyle kullandırılan krediler ile Türkiye Cumhuriyeti Merkezi Yönetimine ve Tür-

kiye Cumhuriyet Merkez Bankasına kullandırılan krediler genel karşılık hesaplamasında dik-

kate alınmaz.

(5) Kurul, kredilerin büyüklüğü, türü, vadesi, para birimi, faiz yapısı, kullandırıldığı

sektör ve coğrafi dağılımı, teminatları ile benzeri hususlarda zaman içerisinde gözlenen yo-

ğunlaşmaları, kredi risk düzeyini ve yönetimini dikkate alarak, banka veya kredi bazında birinci

fıkrada belirtilen oranlardan daha yüksek genel karşılık oranları belirleyebilir.

TFRS 9 uygulamayan bankalarca ayrılacak özel karşılıklar

MADDE 11 – (1) Donuk kredilerden;

a) Üçüncü Grupta sınıflandırılanların en az yüzde yirmisi (%20),

b) Dördüncü Grupta sınıflandırılanların en az yüzde ellisi (%50),

c) Beşinci Grupta sınıflandırılanların yüzde yüzü (%100),

oranında olmak üzere gerçekleşen kredi zararını karşılayacak tutarda özel karşılık ay-

rılır.

(2) Bankalar, birinci fıkra uyarınca gerçekleşen kredi zararı için ayıracakları özel kar-

şılıkları hesaplarken ülke ve transfer risklerini de dikkate alır.

(3) 8 inci maddenin ikinci fıkrasında belirtilen varlıklar için ilgili hesaplarda izlendikleri

sürece ayrılmış bulunan değer düşüş karşılığı tutarları,

a) Bu varlıkların Üçüncü, Dördüncü veya Beşinci Grup krediler içinde sınıflandırılması

halinde ayrılması gereken özel karşılıklara ilişkin hesaplara aktarılır;
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b) Ayrılması gereken özel karşılık tutarından az ise ilave özel karşılık ayrılır; fazla ise

bu karşılık tutarı özel karşılık olarak korunur.

(4) 5 inci maddenin beşinci fıkrası uyarınca, bir kredi müşterisinin herhangi bir nakdi

kredisinin donuk alacak haline dönüşmesi nedeniyle gayrinakdi kredisinin veya bu müşteriyle

ilgili olarak “Türev Finansal Araçlardan Alacaklar” hesaplarında izlenen tutarların da donuk

alacak kapsamına alınması durumunda, bunlar için Bankaların Sermaye Yeterliliğinin Ölçül-

mesine ve Değerlendirilmesine İlişkin Yönetmelik hükümlerine göre hesaplanan risk tutarı

üzerinden özel karşılık ayrılır. Ancak, gayrinakdi kredinin veya türev finansal araçlardan ala-

cakların nakde dönüştüğü andan itibaren, nakde dönüşen tutarın tamamı donuk alacak olarak

dikkate alınır.

(5) Kurul, kredilerin büyüklüğü, türü, vadesi, para birimi, faiz yapısı, kullandırıldığı

sektör ve coğrafi dağılımı, teminatları ile benzeri hususlarda zaman içerisinde gözlenen yo-

ğunlaşmaları, kredi risk düzeyini ve yönetimini dikkate alarak, banka veya kredi bazında bu

maddede belirtilen oranlardan daha yüksek özel karşılık oranları belirleyebilir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Teminatlar

Teminatlara ilişkin genel esaslar

MADDE 12 – (1) Bankalar, aldıkları teminatların bu Yönetmelik uygulamasında dik-

kate alınmasında, 11/7/2014 tarihli ve 29057 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Bankaların

İç Sistemleri ve İçsel Sermaye Yeterliliği Değerlendirme Süreci Hakkında Yönetmelik uyarınca

yayımlanan Bankaların Kredi Yönetimine İlişkin Rehber’de yer alan teminat ve garantilerin

yönetimine ilişkin ilkeleri dikkate alırlar.

(2) Hukuki olarak geçerliliği ve bağlayıcılığı olmayan sözleşmelere dayalı olarak alınan

teminatlar bu Yönetmelik uygulamasında dikkate alınmaz. Teminata ilişkin sözleşmelerin ilgili

tarafların yerleşik olduğu ülkelerdeki bağlayıcılığı da hukuki açıdan incelenir.

(3) Kredi değerliliği bulunmayan gerçek kişilerden ve tüzel kişilerden alınan kefalet ve

garantiler ile bu kişilerce keşide edilen senet ve çek niteliğindeki kıymetler bu Yönetmelik uy-

gulamasında teminat olarak değerlendirilmez.

TFRS 9 uygulamayan bankalarca teminatların dikkate alınması

MADDE 13 – (1) TFRS 9 uygulamayan bankalar, kredilerine ilişkin teminatları aşağıda

belirtilen teminat grupları itibarıyla sınıflandırarak takip etmek zorundadır.

a) Birinci Grup Teminatlar;

1) Rehin veya temlik sözleşmesi düzenlenmiş olması kaydıyla nakit, mevduat, katılım

fonu ve altın depo hesaplarını, kredi kartından doğan üye işyeri alacaklarını ve banka nezdinde

saklanan altını,
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2) Türkiye Cumhuriyeti Merkezi Yönetimi, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Özel-

leştirme İdaresi Başkanlığı ve Toplu Konut İdaresi Başkanlığınca ihraç edilen borçlanma araç-

ları ve bunların fon kullanıcısı olduğu kira sertifikaları ile bunlar tarafından verilen garanti ve

kefaletleri,

3) Bankaların Sermaye Yeterliliğinin Ölçülmesine ve Değerlendirilmesine İlişkin Yö-

netmeliğin Ek-1’i uyarınca yüzde sıfır (%0) risk ağırlığına tabi kuruluşlarca ihraç edilen borç-

lanma araçları, bunların fon kullanıcısı olduğu kira sertifikaları ile bunlar tarafından verilen

garanti ve kefaletleri,

4) Avrupa Merkez Bankasınca ya da bu Bankanın kefaletiyle ihraç edilen borçlanma

araçları ile bu Banka tarafından verilen garanti ve kefaletleri,

5) İkinci ve üçüncü fıkralarda belirtilen menkul kıymetlere dayalı olarak yapılan repo

işlemlerinden sağlanan fonları ve bu menkul kıymetleri içeren yatırım fonu katılma paylarını,

kapsar.

b) İkinci Grup Teminatlar;

1) Altın haricindeki kıymetli madenleri,

2) Bankaların Sermaye Yeterliliğinin Ölçülmesine ve Değerlendirilmesine İlişkin Yö-

netmeliğin Ek-1’i uyarınca %20 risk ağırlığına tabi kuruluşlar tarafından ihraç edilen borçlanma

araçları, bunların fon kullanıcısı olduğu kira sertifikaları ile bunlar tarafından verilen garanti

ve kefaletleri,

3) Türkiye’de faaliyette bulunan bankalarca verilen garanti, kefalet, teminat mektubu,

aval, kabul ve cirolar,

4) Türkiye’de faaliyette bulunan bankalarca ihraç edilen borçlanma araçları ile ipotek

teminatlı menkul kıymetleri ve varlık teminatlı menkul kıymetleri ve bunların fon kullanıcısı

oldukları kira sertifikalarını,

5) Borsada işlem gören pay senetlerini,

6) Borçlu tarafından ihraç edilenler hariç olmak üzere, Türkiye’de kurulu özel sektör

kuruluşları tarafından ihraç edilen borçlanma araçlarını, ipotek teminatlı menkul kıymetleri,

varlık teminatlı menkul kıymetleri ve bunların fon kullanıcısı oldukları kira sertifikalarını,

7) Kredi riskine karşı koruma sağlayan kredi türev anlaşmalarını,

8) Gerçek ve tüzel kişilerin kamu kurumları nezdinde doğmuş istihkak alacaklarının

temliki veya rehnini,

9) Kredi Garanti Fonu A.Ş. tarafından verilen ve Hazine Müsteşarlığının desteğini haiz

olmayan kefaletleri,

kapsar.
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c) Üçüncü Grup Teminatlar;

1) Bankaların Sermaye Yeterliliğinin Ölçülmesine ve Değerlendirilmesine İlişkin Yö-

netmeliğin Ek-1’i uyarınca %50 risk ağırlığına tabi kuruluşlar tarafından ihraç edilen borçlanma

araçları, bunların fon kullanıcısı olduğu kira sertifikaları ile bunlar tarafından verilen garanti

ve kefaletleri,

2) Emtiayı temsil eden kıymetli evrak ile rehinli her türlü emtia ve menkulleri,

3) Gayrimenkul ipoteklerini,

4) Deniz konşimentosuna veya taşıma senedine dayalı ya da ihracat kredi sigortası po-

liçesi kapsamında sigortalanmış ihracat vesaikini,

5) Ticari alacak sigortası poliçelerini,

6) Borsada işlem görmeyen pay senetlerini,

kapsar.

ç) Dördüncü Grup Teminatlar;

1) Bankaların Sermaye Yeterliliğinin Ölçülmesine ve Değerlendirilmesine İlişkin Yö-

netmeliğin Ek-1’i uyarınca %100 risk ağırlığına tabi kuruluşlar tarafından ihraç edilen borç-

lanma araçları, bunların fon kullanıcısı olduğu kira sertifikaları ile bunlar tarafından verilen

garanti ve kefaletleri,

2) Ticari işletme rehnini,

3) Diğer ihracat vesaikini,

4) Taşıt rehni, ticari taşıt hat rehni ve ticari taşıt plaka rehnini,

5) Uçak veya gemi ipoteğini,

6) Kredi değerliliği borçlununkinden daha yüksek gerçek kişilerin ve tüzel kişilerin ke-

faletlerini,

7) Kredi değerliliği borçlununkinden daha yüksek gerçek kişilerden ve tüzel kişilerden

alınan senet ve çekleri,

kapsar.

d) Beşinci Grup Teminatlar, ilk dört grup dışında kalan teminat türlerini kapsar.

(2) Finansal kiralama işlemlerinde kiralayan sıfatıyla bankanın mülkiyetinde bulunan

varlıklar, bu maddede belirlenmiş bulunan niteliklerine uygun teminat gruplarına göre dikkate

alınır.

(3) Yatırım fonu katılma payları, katılma paylarını ihraç eden fonun içerdiği para ve

sermaye piyasası araçlarının ağırlıkları oranında ilgili teminat gruplarında dikkate alınır.

Teminatların değerlemesi

MADDE 14 – (1) TFRS 9 uygulayan ve uygulamayan bankalarca teminatların değer-

lemesine ilişkin olarak aşağıdaki esaslar dikkate alınır.

a) Karşılık hesaplamasında teminatlar net gerçekleşebilir değer üzerinden dikkate alı-

nır.
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b) Bankalar 6/9/2014 tarihli ve 29111 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kredi Riski

Azaltım Tekniklerine İlişkin Tebliğ kapsamında kredi riski azaltım tekniği olarak dikkate alı-

nabilecek nitelikteki teminatlarını bu tebliğde yer verilen esas ve usullere göre değerlemeye

tabi tutar.

c) Bankalar, Kredi Riski Azaltım Tekniklerine İlişkin Tebliğ kapsamında kredi riski

azaltım tekniği olarak dikkate alınamayacak nitelikteki teminatlarını, teminat türleri ile kredi-

lerin vadesine göre belirleyecekleri makul aralıklarla değerler. Bankalar teminatların değerleme

sıklıklarına ilişkin politikalarını gerekçeleri ile belgelendirir.

ç) Bankalar (b) ve (c) bentlerinden bağımsız olarak teminatın değerini etkileyecek bir

risk doğuran herhangi bir gelişme ortaya çıktığında teminatlarını önemli ölçüde değer düşük-

lüğüne maruz kalıp kalmadıklarının tespiti bakımından değerlendirir.

d) Donuk alacak olarak sınıflandırılan kredilerin gayrimenkul ipoteği niteliğindeki te-

minatları, sınıflandırma tarihini takip eden ay sonuna kadar bu maddedeki esaslar çerçevesinde

yeniden değerlemeye tabi tutulur.

e) Kredi değerliliği bulunan gerçek ve tüzel kişilerden alınan kefaletlerin değerleme-

sinde, kefalet veya yükümlülük tutarları yerine bu kişilerin ödeme güçleri dikkate alınır. Ödeme

gücünün belirlenmesi, kredi istihbarat birimlerinin değerlendirmelerinden ve Risk Merkezi ka-

yıtlarından da faydalanılarak söz konusu kefillerin ya da garanti verenlerin, mali ve ekonomik

gücünün parasal olarak ölçülmesi suretiyle yapılır.

f) İşletme rehni niteliğindeki teminatların değerlemesinde, gerçeğe uygun değerin tes-

pitinde ikinci el piyasa fiyatları veya sigortaya tabi olanlar için sigortaya esas bedel kullanılır.

Tespit edilen bedelin rehne konu tutardan düşük çıkması halinde, düşük çıkan bedel dikkate

alınır.

(2) Kurul, TFRS 9 uygulamayan bankalar için piyasa koşullarındaki gelişmeler ile te-

minat türlerindeki yoğunlaşmaları ve teminatların kredi zararlarını karşılama kapasitesini göz

önünde bulundurarak, özel karşılık hesaplamasında, teminatların banka bazında veya sektör

genelinde net gerçekleşebilir değerlerinden daha düşük bir tutar üzerinden dikkate alınmasını

teminen farklı oranlar belirlemeye yetkilidir.

Teminatların özel karşılık hesaplamasında dikkate alınması

MADDE 15 – (1) TFRS 9 uygulamayan bankalar 11 inci madde gereği ayırmaları ge-

reken özel karşılıkların hesaplamasında teminatları aşağıda belirtilen usul ve esaslara göre dik-

kate alır.

a) Özel karşılığa tabi alacak tutarı, teminatların 14 üncü maddeye göre belirlenen net

gerçekleşebilir değerleri aşağıdaki tabloda belirtilen dikkate alınma oranlarında donuk alacak
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tutarından indirilerek hesaplanır. Özel karşılığa tabi alacak tutarının belirlenmesi işlemi, her

bir borçlu için bankanın münferit alacağı ve teminatlarının net gerçekleşebilir değerleri esas

alınarak yapılır.

b) Teminatın net gerçekleşebilir değerinin donuk alacak tutarını aşan kısmı özel karşılık

hesaplamasında dikkate alınmaz.

c) Donuk alacağa ilişkin olarak farklı gruplarda yer alan teminat türlerinin bulunması

halinde;

1) Özel karşılığa tabi olan alacak tutarının belirlenmesinde 13 üncü maddede belirtilen

grup sıralamasına göre en likit kabul edilen teminat grubundan başlanır.

2) Her bir teminat türünün ayrı ayrı net gerçekleşebilir değerlerinin kalan donuk alacak

tutarını aşıp aşmadığı kontrol edilir.

3) Hesaplamada birinci olarak ele alınan teminat türünün net gerçekleşebilir değerinin,

en fazla donuk alacak tutarına eşit olan kısmı, bu teminata ait dikkate alınma oranı ile çarpılarak

donuk alacak için özel karşılığın uygulanmayacağı kısım bulunur. Aynı teminat türünden ol-

maması kaydıyla, önce aynı gruptaki, müteakiben diğer gruplardaki teminat türleri için de aynı

işlem kalan donuk alacak bakiyesi üzerinden ayrı ayrı ve sırasıyla tekrarlanır.

4) Bu işlemlerin sonucunda, donuk alacağa ilişkin olarak özel karşılık uygulanacak bir

tutar kalırsa, bu kalan tutar üzerinden özel karşılık ayrılır.

Bankaların alacaklarından dolayı edindikleri varlıklar

MADDE 16 – (1) Bankalar, alacaklarından dolayı edindikleri emtia ve gayrimenkulleri,

ilgili Türkiye Muhasebe Standartlarına göre muhasebeleştirir.

(2) Bankalar alacaklarından dolayı edindikleri emtia ve gayrimenkulleri edinim tari-

hinden itibaren üç yıl içerisinde elden çıkarırlar.

(3) Bankalar, alacaklarından dolayı edindikleri gayrimenkulleri, Kanunun 57 nci mad-

desinin birinci fıkrasında belirtilen sınırı ve bankacılık faaliyetlerini yürütebilmek için ihtiyaç

duydukları sayı ve büyüklüğü aşmamak ve gerekçelerini denetime hazır bulundurmaları kay-

dıyla kendi kullanımları için tahsis edebilir. Bankalar, bankacılık faaliyetlerini yürütebilmek

için ihtiyaç duydukları sayı ve nitelikte olması koşuluyla alacaklarından dolayı edindikleri em-

tiayı, kendi kullanımlarına tahsis edebilir.
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Gelir kaydı

MADDE 17 – (1) TFRS 9’u uygulamayan bankalarca bu Yönetmeliğe göre donuk ala-

cak olarak kabul edilen krediler değerlemeye tabi tutulmaz ve bunlar için faiz tahakkuku ve

reeskontu yapılmaz. Donuk alacak haline dönüşen alacaklar için daha önce yapılmış bulunan

faiz tahakkukları, reeskontları ve değerleme farkları ilgili gelir hesabı aynı tutarda borçlandı-

rılarak muhasebe kayıtları üzerinde iptal edilmek suretiyle kapatılır. Katılım bankalarınca ya-

bancı para katılma hesaplarından kullandırılan yabancı para kredilerin riski katılma hesaplarına

ait olan kısmı cari kurlarla değerlenebilir. Faiz tahakkukları, reeskontları ve değerleme farkla-

rının iptal edilmek suretiyle kapatılması özel karşılık ayrılması hükmündedir.

(2) TFRS 9 uygulayan bankalar bu Yönetmeliğe göre donuk alacak olarak kabul edilen

finansal varlıkları için hesapladıkları faiz tahakkukları, reeskontları ve değerleme farklarını fi-

nansal tablo dipnotlarında açıklar.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Belgelendirme ve Sistem

Belgelendirme ve sistem

MADDE 18 – (1) Bankaların, karşılık tutarlarını, kendi içsel politikaları, Türkiye Mu-

hasebe Standartları ve Kurum tarafından çıkarılan düzenleme ve rehberler ile uyumlu bir bi-

çimde belirlemeye yönelik olarak ölçekleri ve işlemlerinin karmaşıklığına uygun iç sistemleri

kurması zorunludur. Bu sistemlerin kurulması ve işlerliğinin sağlanması, banka üst yönetiminin

sorumluluğundadır.

(2) Bankalar, bu Yönetmelikte yer alan kredilere ilişkin sınıflandırmalar ile kendi içsel

politikalarına göre oluşturdukları derecelendirme sistemi arasında eşleştirmeyi yapmak ve bunu

denetime hazır bulundurmak zorundadır.

(3) Bankalar, donuk alacağın canlı olarak sınıflandırılmasına, donuk veya canlı alacak-

ların alt grupları arasında daha yüksek kredi değerliliğini gösteren grupta yeniden sınıflandı-

rılmasına ve ayrılan karşılık tutarlarına ilişkin değerlendirmelerini belgelendirmek ve denetime

hazır bulundurmak zorundadır.

(4) Bankalar, İkinci Grupta yer alan kredileri gecikme gün sayısına göre 0-30, 31-60

ve 61-90 gün olmak üzere üç ayrı alt grupta izlemek için gerekli alt yapıyı oluşturur. Bu kre-

dilerin yakından izlenmesi için gerekli tedbirlerin alınması ve politikaların oluşturulması banka

üst yönetiminin sorumluluğundadır.

(5) Borçlusuna herhangi bir imtiyaz sağlamayan sözleşme değişikliklerinde, bu deği-

şikliklerin yapılma gerekçesi bankalarca belgelendirilir.
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(6) Bankalar, canlı veya donuk alacaklar altında sınıflandırılan yeniden yapılandırılmış

kredilerin izlenmesine ve raporlanmasına yönelik gerekli sistemi oluşturur.

(7) Bankalar, donuk alacak olarak sınıflandırılan kredilerin teminatlarından yapılan tah-

silat tutarlarını teminat türü bazında takip etmek için gerekli sistemi kurar.

(8) Bankalar, gerçek ve tüzel kişilerden alınan garanti ve kefaletler ile bunlar tarafından

keşide edilen senet ve çeklerin teminat olarak dikkate alınması durumunda bu kişilerin kredi

değerliliğine ilişkin değerlendirmeleri denetime hazır bulundurur.

(9) 6 ncı maddenin birinci fıkrası kapsamında, bankalar tutarı beş yüz bin Türk Lirasını

aşan krediler ile her halde tutar olarak en büyük ilk iki yüz krediye ilişkin yapacakları değer-

lendirme sonuçlarını gerekçeleri ile beraber belgelendirmek ve denetime hazır bulundurmak

zorundadır.

(10) Bankalar, bu Yönetmeliğe göre sınıflandırılmış kredileri ilgisine göre, 26/1/2007

tarihli ve 26415 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Tekdüzen Hesap Planı ve İzah-

namesi Hakkında Tebliğde veya 26/1/2007 tarihli ve 26415 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de

yayımlanan Katılım Bankalarınca Uygulanacak Tekdüzen Hesap Planı ve İzahnamesi Hakkında

Tebliğde belirtilen hesaplarda izlemek zorundadır.

ALTINCI BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Katılım bankalarınca kullandırılan fonlar

MADDE 19 – (1) Katılım bankalarınca katılma hesaplarından sağlanan finansmanlar

için bu Yönetmelik hükümleri uyarınca ayrılan özel ve genel karşılıklar gider hesapları ile ka-

tılma hesaplarına, 1/11/2006 tarihli ve 26333 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Mevduat ve

Katılım Fonunun Kabulüne, Çekilmesine ve Zamanaşımına Uğrayan Mevduat, Katılım Fonu,

Emanet ve Alacaklara İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin ilgili hükmü uyarınca

belirlenen zarara katılma oranlarına göre yansıtılır.

(2) Katılım bankaları, ayrılan karşılıkların katılma hesapları payına düşen kısmını

13/1/2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümleri saklı kalmak ve genel kurul-

larınca uygun görülmek kaydıyla gider hesaplarına yansıtabilirler.

(3) Katılım bankaları, Mevduat ve Katılım Fonunun Kabulüne, Çekilmesine ve

Zamanaşımına Uğrayan Mevduat, Katılım Fonu, Emanet ve Alacaklara İlişkin Usul ve Esaslar

Hakkında Yönetmeliğin ilgili hükmü uyarınca düzenlenecek katılma hesabı sözleşmeleri ile

tevsik edilmesi kaydıyla, katılma hesaplarına dağıtılacak kâr tutarlarının yüzde beşine kadar

olan kısmını, katılma hesapları kaynaklı kredilere ilişkin terkin edilen alacaklardan yapılan
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tahsilatlar ile özel karşılıklar ve genel karşılıkların katılım payı iptallerini özel ve genel karşı-

lıklar ile Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu priminin katılma hesapları payına düşen kısmının

karşılanmasında kullanılmak üzere rezerv olarak ayırabilirler.

(4) Bu Yönetmelikte geçen faiz ibareleri, Kanunun 48 inci maddesinin ikinci fıkrasında

belirtilen katılım bankaları tarafından kullandırılan fonlar bakımından kâr payını ifade eder.

Rehberler

MADDE 20 – (1) Kurul, bu Yönetmeliğin uygulamasına ilişkin rehberler çıkarmaya

yetkilidir.

İstisnalar

MADDE 21 – (1) İlgili kanun, kararname ve tebliğlerle teşkil edilmiş fonlardan yetkili

mercilerin talimatı ile tahsis olunan ve riski aracı bankalara ait bulunmayan krediler, bankaların

“Kamu Kurum ve Kuruluşlarından Alacaklar” hesaplarında izlenen alacak tutarları, mülga 70

sayılı Kanun Hükmünde Kararname, mülga 3182 sayılı Bankalar Kanununun ve mülga 4389

sayılı Bankalar Kanununun ilgili maddelerine göre tasfiye yoluyla başka bir bankaya intikal

eden alacaklar ile 25/3/1987 tarihli ve 3332 sayılı Kanun çerçevesinde yapılan işlemler için

özel ve genel karşılık oranları yüzde sıfır olarak dikkate alınır.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

MADDE 22 – (1) 1/11/2006 tarihli ve 26333 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Ban-

kalarca Kredilerin ve Diğer Alacakların Niteliklerinin Belirlenmesi ve Bunlar İçin Ayrılacak

Karşılıklara İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik yürürlükten kaldırılmıştır.

İntibak

GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Bankalar, durumlarını 1/1/2018 tarihine kadar 9 uncu mad-

deye uygun hale getirmek zorundadır.

(2) Kurul, bankanın detaylı gerekçelerini içeren başvurusu üzerine yapacağı değerlen-

dirmeye göre banka bazında TFRS 9 uygulamasına geçilmesi konusunda ilave süre tanınmasına

karar verebilir.

Genel karşılık oranlarına ilişkin uygulama

GEÇİCİ MADDE 2 – (1) 10 uncu maddenin birinci fıkrasındaki genel karşılık oranları

1/1/2018 tarihine kadar aşağıdaki şekilde uygulanır:

a) Standart nitelikli nakdi kredileri toplamının en az yüzde biri (%1) oranında.

b) Yakın izlemedeki nakdi kredileri toplamının en az yüzde ikisi (%2) oranında.

Yürürlük

MADDE 23 – (1) Bu Yönetmelik 1/1/2017 tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 24 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Bankacılık Düzenleme ve Denetleme

Kurumu Başkanı yürütür.
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Afyon Kocatepe Üniversitesinden:

AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS

EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİNDE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 27/8/2011 tarihli ve 28038 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Afyon Ko-

catepe Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 9 uncu mad-

desinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(3) Fakültelerde eğitim komisyonları kurulabilir. Bu fakültelerde eğitim programı eği-

tim komisyonu tarafından hazırlanır ve yürütülür. Eğitim komisyonu, dekanın başkanlığında

eğitimden sorumlu dekan yardımcısı ile her öğretim yılı başında dekan tarafından belirlenen

baş koordinatör, baş koordinatör yardımcısı, sınıf koordinatörleri ve yardımcılarından oluşur.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 17 nci maddesinin ikinci fıkrasındaki tablo aşağıdaki

şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 4 – Bu Yönetmelik hükümlerini Afyon Kocatepe Üniversitesi Rektörü yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

27/8/2011 28038

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

1- 29/7/2012 28368
2- 9/8/2012 28379
3- 6/9/2013 28757
4- 6/4/2014 28964
5- 5/5/2015 29346
6- 23/9/2015 29484
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Mehmet Akif Ersoy Üniversitesinden:

MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ SANAYİ İŞBİRLİĞİ, GİRİŞİMCİLİK VE

İŞ GELİŞTİRME UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİNİN

YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 21/3/2012 tarihli ve 28240 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Mehmet

Akif Ersoy Üniversitesi Sanayi İşbirliği, Girişimcilik ve İş Geliştirme Uygulama ve Araştırma

Merkezi Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Rektörü

yürütür.

—— • ——
Mehmet Akif Ersoy Üniversitesinden:

MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK ARAŞTIRMALAR

UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİNİN

YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 31/12/2007 tarihli ve 26743 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Mehmet

Aktif Ersoy Üniversitesi Stratejik Araştırmalar Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Rektörü

yürütür.

—— • ——
Mehmet Akif Ersoy Üniversitesinden:

MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM, ARAŞTIRMA VE

UYGULAMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİNİN YÜRÜRLÜKTEN

KALDIRILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 4/1/2007 tarihli ve 26393 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Mehmet

Akif Ersoy Üniversitesi Sürekli Eğitim, Araştırma ve Uygulama Merkezi Yönetmeliği yürür-

lükten kaldırılmıştır.

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Rektörü

yürütür.
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YARGI BÖLÜMÜ

ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI
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İLÂN BÖLÜMÜ 
(İlânlarla ilgili müracaatlar Başbakanlık Basımevi Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğüne yapılır.) 

YARGI İLÂNLARI 
İzmir Narlıdere Ege Ordu Komutanlığı Askeri Mahkemesinden: 
Ege Ordusu Komutanlığı Askeri Mahkemesince verilen ve özeti aşağıya çıkarılan karar; 

sanık adresinde bulunamaması nedeni ile tebliğ edilememiştir. 
İş bu gerekçeli karar, Resmi Gazete’de ilan edildiği tarihten itibaren 15 gün sonra ilgiliye 

tebliğ edilmiş sayılır. Tebliğden itibaren 1 hafta içerisinde, sanık veya katılan veya katılma isteği 
karara bağlanmamış, reddedilmiş veya katılan sıfatını alabilecek surette suçtan zarar görmüş 
bulunanlar, sanığın yasal temsilcisi veya sanığın eşi, sanık müdafi veya katılanın vekili, kararı 
veren askeri mahkemeye veya en yakın askeri veya adli yargı mercilerine bir dilekçe vermek veya 
askeri mahkeme veya askeri savcılık tutanak kâtibine bu hususta bir tutanak düzenlenmesi için 
yapılacak bir beyanla, tutuklular yönünden zabıt kâtibine veya tutuklu bulunduğu ceza ve tutuk 
evi müdürlüklerine yapılacak sözlü beyan veya verecekleri dilekçe ile veya asker kişiler 
yönünden en yakın askeri birlik komutanlığına veya askeri kurum amirliğine bir beyanda 
bulunmak suretiyle Hava Eğitim Komutanlığı Askeri Mahkemesi nezdinde itiraz edilebilir. 

Esas/Karar No  : 2014/618 E. - 2015/726 K.  
Karar Tarihi : 05.11.2015 
Suç : İhmal Suretiyle Görevi Kötüye Kullanmak 
Uygulanan K. Md. : As.C.K.'nun 144. Md. - TCK nın 53/1., 62., 257/2. Maddeleri - 

353 sayılı Kanun'un 16. Md. ve 5271 S.K.'nun 231/5, 7, 6, 9, 10, 
11'inci Maddeleri. 

Sanık Kimliği : Sezer BİÇER; Satılmış ve Şekernaz Oğlu 01.03.1992 D.lu, 
YOZGAT/Sorgun/Tulum Köyü/Mah. Nüf. Kyt. (TC. Kimlik No: 
59758459844) 

Karar : 2 Ay 15 Gün Hapis (HAZİNE ZARARININ ÖDENMESİ 
ŞARTIYLA HÜKMÜN AÇIKLAMASININ BEŞ YIL GERİ 
BIRAKILMASINA) 

 4942 
————— 

Ege Ordusu Komutanlığı Askeri Mahkemesince verilen ve özeti aşağıya çıkarılan karar; 
sanık adresinde bulunamaması nedeni ile tebliğ edilememiştir. 

İş bu gerekçeli karar, Resmi Gazete’de ilan edildiği tarihten itibaren 15 gün sonra ilgiliye 
tebliğ edilmiş sayılır. Tebliğden itibaren 1 hafta içerisinde, sanık veya katılan veya katılma isteği 
karara bağlanmamış, reddedilmiş veya katılan sıfatını alabilecek surette suçtan zarar görmüş 
bulunanlar, sanığın yasal temsilcisi veya sanığın eşi, sanık müdafi veya katılanın vekili, kararı 
veren askeri mahkemeye veya en yakın askeri veya adli yargı mercilerine bir dilekçe vermek veya 
askeri mahkeme veya askeri savcılık tutanak kâtibine bu hususta bir tutanak düzenlenmesi için 
yapılacak bir beyanla, tutuklular yönünden zabıt kâtibine veya tutuklu bulunduğu ceza ve tutuk 
evi müdürlüklerine yapılacak sözlü beyan veya verecekleri dilekçe ile veya asker kişiler 
yönünden en yakın askeri birlik komutanlığına veya askeri kurum amirliğine bir beyanda 
bulunmak suretiyle Hava Eğitim Komutanlığı Askeri Mahkemesi nezdinde itiraz edilebilir. 

Esas/Karar No  : 2013/ 207 E. - 2015/624 K. 
Karar Tarihi  : 05.11.2015 
Suç : Firar 
Uygulanan K. Md. : As.C.K.nun 66/1-a Md., TCK' nın 53/1., 62/1. Maddeleri ve 5271 

S.K.'nun 231/5, 7, 8, 10, 11'inci Maddeleri. 
Sanık Kimliği  : İlker SIRKEK; Sami ve Arzu Oğlu 26.02.1993 D.lu, 

SAKARYA/Adapazarı/Kurtuluş Mah. Nüf. Kyt. (TC. Kimlik No: 
26797887914) 

Karar : 10 Ay Hapis (5 yıl süre ile 5271 Sayılı Kanunun 231/5-7-8-10-11. 
Maddeleri gereğince (HÜKMÜN AÇIKLAMASININ GERİ 
BIRAKILMASINA) 

 4943 
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ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI 
5607 SAYILI KAÇAKÇILIKLA MÜCADELE VE 4458 SAYILI GÜMRÜK KANUNU 

UYARINCA TASFİYELİK HALE GELEN EŞYA SATILACAKTIR 
Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Trakya Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü Edirne 

Tasfiye İşletme Müdürlüğünden:  
1 - Satışa esas bedeli en az 1.500,00 TL ile en çok 48.750,00 TL arasında değişen; 

29.06.2016 günü saat 16.30'a kadar yatırılması gereken güvence tutarı da en az 150,00 TL, en çok 
4.875,00 TL arasında olan, cinsi, miktarı, bulunduğu yeri, özellikler, satışa esas bedeli ve güvence 
tutarı ayrı ayrı şartname eki listede gösterilen dereceli gözlük, güneş gözlüğü cinsi 7 grup eşya; açık 
artırma suretiyle, Edirne Tasfiye İşletme Müdürlüğü Hizmet Binası Kapıkule Gümrük Kompleksi J1 
Binası Kapıkule / EDİRNE adresindeki ihale salonunda 30.06.2016 tarihinde saat 10.00'da satışa 
sunulacaktır. Satışa sunulan eşyalar ve söz konusu ihale hakkında ayrıntılı bilgiye 
www.gumrukticaret.gov.tr ve www.tasis.gov.tr internet adreslerimiz ile (0) (284) (215 21 78) 
numaralı telefondan ulaşılabilir. 

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

3 - Bu ilanda bulunmayan hususlarda şartname ve eki listelerde belirtilen hükümler 
geçerlidir. Açık Artırma Yöntemiyle Eşya Satış Şartnamesi ve ekleri 10 TL bedel karşılığı Edirne 
Tasfiye İşletme Müdürlüğü ile Trakya Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğünden alınabilir. 

İlan olunur. 5962/1-1 
—— • —— 

DEMLİK SÜZEN POŞET ÜRETEN VE KUTULAYAN TAM OTOMATİK ÇAY 
PAKETLEME MAKİNESİ SATIN ALINACAKTIR 

Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğünden: 
 RİZE 
1 - Teşekkülümüzün ihtiyacı 5 Gr ve 15 Gr Demlik Süzen Poşet Üreten Poşetleri 

Kutulayan Tam Otomatik Çay Paketleme Makinesi ve Bu Makineye Entegre Selefon Kaplama 
Makinesi Satınalma ve İhale Yönetmeliğimizin 9 uncu maddesi kapsamında Açık İhale Usulü ile 
satın alınacaktır. 

2 - Bu işe ait şartnameler, 100,00 TL bedelle tahsil fişi karşılığında Çay İşletmeleri Genel 
Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığı/RİZE adresinden temin edilebilir. 

3 - İhaleye katılmak isteyen isteklilerin idari ve teknik şartname esasları dâhilinde 
hazırlayacakları teklif mektuplarını en geç 20.07.2016 tarihi saat 14.00’e kadar Çay İşletmeleri 
Genel Müdürlüğü, Haberleşme ve Arşiv Müdürlüğü, Evrak Kayıt Bürosu - Rize adresinde 
bulunacak şekilde elden vermeleri veya posta ile göndermeleri gerekmektedir. Teklif mektupları 
aynı gün saat 14.00’te açılacaktır. 

4 - Postada meydana gelen gecikmeler ile, telgraf ve faksla yapılacak müracaatlar kabul 
edilmez. 

5 - İhale alternatif tekliflere kapalıdır. 
6 - Verilen tekliflerdeki fiyat geçerlilik süresi (opsiyon) ihale tarihinden sonra en az 40 gün 

olmalıdır. 
7 - Teklif edilen bedelin KDV hariç en az %3’ü oranında geçici teminat, yapılacak 

sözleşme bedelinin KDV hariç %6’sı oranında kesin teminat alınır. 
8 - İhale Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığında yapılacaktır. 
9 - İhale kısmi teklife kapalıdır. 
10 - Teşekkülümüz bu ihalede, 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa tabi olmayıp, Satınalma 

ve İhale Yönetmeliğimiz hükümlerince ihaleyi tamamen veya kısmen yapıp yapmamakta 
serbesttir. 5850/1-1 
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İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI, SATINALMA DAİRE BAŞKANLIĞI 

LEVAZIM VE AYNİYAT MÜDÜRLÜĞÜ İHTİYACI İÇİN 16 KALEM MUHTELİF 

CİNS VE MİKTAR KIRTASİYE MALZEMESİ SATIN ALINACAKTIR 

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden: 

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Satınalma Daire Başkanlığı Levazım ve Ayniyat 

Müdürlüğü ihtiyacı, 16 Kalem muhtelif cins ve miktar kırtasiye malzemesi ihtiyaç sahibi 

kuruluşça talep edilen marka/modeline ve Teknik Şartnamesine uygun olarak, Ofis’imiz ticari 

şartnamesi ile ihale ek şartlar listesinde belirtilen şartlarla, açık teklif usulü ile iç piyasadan satın 

alınacaktır. 

1 - İhale Evrakı Bedellidir. 

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

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

firmaların, şartname 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 dış 

zarfa konulması zorunludur. 

2 - Teklif mektupları iç içe konulmuş iki zarf halinde olacaktır. İÇ ZARFTA YALNIZ 

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

birlikte, Ofis Ticari şartname, marka/model ve ihale ek şartlar listesinin aynen kabul edildiğini 

belirten yazılı taahhütname ve ticari şartnamenin 2. maddesinde yazılı belgeler ile ihale ek şartlar 

listesinde belirtilen belgeler bulunacaktır. 

3 - Teklifler, 28.06.2016 günü, saat 12.00’ye kadar Genel Müdürlüğümüz, III Nolu 

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

dikkate alınmayacaktır. 

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

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

sonucunda belgeleri istenilen şartlara uygun olduğu tespit edilen tekliflerin fiyat ile ilgili iç 

zarfları aynı tarihte açılacaktır. 

5 - Teklifler, ihaleye esas ticari şartnamenin 7. maddesinde belirtilen şartlarla iç zarfların 

açılmasını müteakip en az 30 gün opsiyonlu olacaktır. 

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

değerlendirilmeyecektir. 

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

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

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

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

 5977/1-1 
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MUHTELİF CİNS VE MİKTAR DONANIM VE YAZILIM SATIN ALINACAKTIR 

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden: 
T.C. Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı ihtiyacı Muhtelif 

Cins ve Miktar Donanım ve Yazılım teknik şartnamesine ve donanım içerisinde yer alan Tip-1, 

Tip-2, Tip-3, Tip-4 IP Telefonlar ile Tip-1 Kenar Anahtar, Tip-2 Kenar Anahtar ve Video 

Konferans Cihazının (Oda Tipi Uç Cihaz Set) Avaya markasına uygun olarak, Ofis’imiz tip ticari 

şartnamesi ile ihale ek şartlar listesinde belirtilen şartlarla, açık teklif usulü ile iç piyasadan satın 

alınacaktır. 

1 - İHALE EVRAKI BEDELLİDİR. 

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

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

firmaların, ihale doküman bedelini (140.- TL) Ofis veznelerinden birine veya Ofis banka hesabına 

yatırmaları zorunludur. 

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

zarfa konulması zorunludur. 

2 - Teklif mektupları iç içe konulmuş iki zarf halinde olacaktır. İÇ ZARFTA YALNIZ 

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

birlikte teknik şartnamesi, markası, Ofis Ticari şartnamesi ve ihale ek şartlar listesinin aynen 

kabul edildiğini belirten yazılı taahhütname ve ticari şartnamenin 2. maddesinde yazılı belgeler ile 

ihale ek şartlar listesinde belirtilen belgeler bulunacaktır. 

3 - Teklifler, 01/07/2016 günü, saat 12.00’ye kadar Genel Müdürlüğümüz, III Nolu 

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

dikkate alınmayacaktır. 

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

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

sonucunda belgeleri istenilen şartlara, ihtiyaç sahibi kuruluşça hazırlanan teknik şartnamesine ve 

markasına uygunluğunun belirlenmesini müteakip, uygun olduğu tespit edilen tekliflerin iç 

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

sahiplerine iade edilecektir. 

5 - Teklifler, ihaleye esas ticari şartnamenin 7. maddesinde belirtilen şartlarla iç zarfların 

açılmasını müteakip en az 30 gün opsiyonlu olacaktır. 

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

değerlendirilmeyecektir. 

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

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

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

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

 5978/1-1 
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MUHTELİF CİNS VE MİKTAR VERİ DEPOLAMA ÜNİTESİ SATIN ALINACAKTIR 

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden: 

T.C. Genel Kurmay Başkanlığı Destek Kıtaları Gurup Komutanlığı ihtiyacı muhtelif cins 

ve miktar veri depolama ünitesi Kuruluşça hazırlanan teknik şartnamesine, idari şartnamesine 

uygun olarak, Ofis’imiz tip ticari şartnamesi ile ihale ek şartlar listesinde belirtilen şartlarla, açık 

teklif usulü ile iç piyasadan satın alınacaktır. 

1 - İHALE EVRAKI BEDELLİDİR. 

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

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

firmaların, şartname 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 dış 

zarfa konulması zorunludur. 

2 - Teklif mektupları iç içe konulmuş iki zarf halinde olacaktır. İÇ ZARFTA YALNIZ 

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

birlikte teknik şartnamesi, idari şartnamesi, Ofis tip ticari şartnamesi ve ihale ek şartlar listesinin 

aynen kabul edildiğini belirten yazılı taahhütname ve ticari şartnamenin 2. maddesinde yazılı 

belgeler ile ihale ek şartlar listesinde belirtilen belgeler bulunacaktır. 

3 - Teklifler, 30/06/2016 günü, saat 12.00’ye kadar Genel Müdürlüğümüz, III Nolu 

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

dikkate alınmayacaktır. 

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

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

sonucunda belgeleri istenilen şartlara uygun olduğu tespit edilenlerin Kuruluşça hazırlanan teknik 

şartnamesine, idari şartnamesine uygunluğunun belirlenmesini müteakip, uygun olduğu tespit 

edilen tekliflerin fiyat ile ilgili iç zarfları bilahare bildirilecek bir tarihte açılacaktır. Uygun 

olmayan teklifler ise açılmadan teklif sahiplerine iade edilecektir. 

5 - Teklifler, ihaleye esas ticari şartnamenin 7. maddesinde belirtilen şartlarla iç zarfların 

açılmasını müteakip en az 30 gün opsiyonlu olacaktır. 

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

değerlendirilmeyecektir. 

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

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

verilecektir. 

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

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

 5979/1-1 



Sayfa : 124 RESMÎ GAZETE 22 Haziran 2016 – Sayı : 29750 

 

DIŞ KAPI LEVHA ÜRETİMİ VE MONTAJI İŞİ İLE SOKAK LEVHA ÜRETİMİ VE 
MONTAJI İŞİ HİZMETİ ALIMI İHALE EDİLECEKTİR 

İzmir Büyükşehir Belediyesi Satınalma Dairesi Başkanlığından: 
İzmir Büyükşehir Belediyesi Adres ve Numaralama Şube Müdürlüğü’ne DIŞ KAPI 

LEVHA ÜRETİMİ VE MONTAJI İŞİ İLE SOKAK LEVHA ÜRETİMİ VE MONTAJI İŞİ 
HİZMETİ alımı ihale edilecektir. 

1 - İdarenin 
a) Adresi : Cumhuriyet Bulvarı No: 1 Kat: 4 Konak / İzmir 
b) Telefon Numarası : 0 232 293 15 30  
      Faks Numarası : 0 232 293 37 43 
c) Elektronik Posta Adresi : hizmetalimlari@izmir.bel.tr 
2 - İhale Konusu Hizmetin 
a) Niteliği, Türü ve Miktarı : 2 (İki) Kısım Toplam 7 (Yedi) Hizmet Kalemi  
b) İşin Yapılacağı Yer : 1. Kısım: 22 (Yirmiiki) İlçe ve Bağlı Mahalleler ile 

İdarenin Belirleyeceği Yerler 
  2. Kısım: 25 (Yirmibeş) İlçe ve Bağlı Mahalleler ile 

İdarenin Belirleyeceği Yerler 
c) İşin Süresi : 1. KISIM: İşe başlama tarihinden itibaren 100 (Yüz) 

takvim günüdür. 
  2. KISIM: İşe başlama tarihinden itibaren 100 (Yüz) 

takvim günüdür. 
3 - İhalenin 
a) Yapılacağı Yer : İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SATINALMA 

DAİRESİ BAŞKANLIĞI İHALE ODASI KAT: 4 
(Cumhuriyet Bulvarı No: 1 Kat: 4 Oda No: 429 Konak/ 
İZMİR) 

b) Tarihi - Saati : 13.07.2016 Saat:14:00  
c) İhale Usulü : 19/10/2006 tarih ve 26324 sayılı Resmi Gazete’de 

yayınlanan “Nüfus Hizmetleri Kanununun Geçici 2’nci 
maddesi kapsamında yapılacak mal ve hizmet 
alımlarında uygulanacak usul ve esaslar hakkında 
kararın 17. maddesine göre Açık İhale Usulü ile. 

4 - İhaleye Katılabilme Şartları ve İstenilen Belgeler İle Yeterlik Değerlendirmesinde 
Uygulanacak Kriterler: 

4.1. İhaleye Katılma Şartları ve İstenilen Belgeler: 
4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası 

belgesi 
4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da 

ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı 
olduğunu gösterir belge, 

4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya 
sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğinin 
odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge, 

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; 
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğinin ortakları, üyeleri veya 

kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil 
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Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin 
tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel 
kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu, 
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat, 
4.1.5. İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz. 
4.1.6. Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel 

kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret 
odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest 
muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten 
geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun 
belge, 

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken 
kriterler 

4.3.1 - İş Deneyim Belgeleri:  
Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve 

teklif edilen bedelin % 25 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin 
iş deneyimini gösteren belgeler, 

4.4. Benzer iş olarak kabul edilecek işler: 
4.4.1. Bu ihalede benzer iş olarak; Daha önce kamu veya özel sektörde gerçekleştirilmiş 

tek bir sözleşmeye bağlı olarak sokak veya dış kapı levhalarının üretimi, montajı veya numarataj 
verilerinin, adres ve numaralama yönetmeliği esasları doğrultusunda toplanarak veri biçimine 
göre bilgisayar ortamına girilmesi ve haritalarla ilişkilendirilmesi ile birlikte yol ve yol donanım 
verilerinin sahadan toplanarak haritalara işlenmesi ve yol ve bina bilgilerinin sayısal kameralar ile 
fotoğraflarının çekilmesi ve tüm sözel geometrik verilerin veri tabanına aktarılarak CABS ile 
bütünleştirilmesi işleri ayrı ayrı veya bir arada kabul edilecektir. 

5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif, en düşük fiyat esasına göre belirlenecektir. 
6 - İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.  
7 - İhale dokümanın görülmesi ve satın alınması 
7.1. İhale dokümanı İdarenin adresinde görülebilir ve 100-TL (YüzTürklirası) karşılığı 

aynı adresten satın alınabilir. 
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. 
8 - Teklifler ihale tarih ve saatine kadar İzmir Büyükşehir Belediyesi Satınalma Dairesi 

Başkanlığı (Cumhuriyet Bulvarı No: 1 Kat: 4 No: 425 Konak/İZMİR) adresine elden teslim 
edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 

9 - İstekliler tekliflerini, birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale 
yapılan istekliyle, her bir iş kaleminin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatların 
çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır. Bu ihalede, 
kısmi teklif verilebilir.  

10 - İstekliler teklif ettikleri bedelin % 3 (yüzde üç) ünden az olmamak üzere kendi 
belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. 

11 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 90 (DOKSAN) 
takvim günü olmalıdır. 

12 - Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler. 5919/1-1 
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DC’LERE DİŞ AÇILMASI HİZMETİ SATIN ALINACAKTIR 

Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğünden: 

DC’lere Diş Açılması Hizmet alımı 07.01.2006 tarih ve 26046 sayılı Resmi Gazete’de 

yayımlanarak yürürlüğe giren “Esaslar”ın 15 inci maddesine göre açık ihale usulü ile ihale 

edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır: 

İhale kayıt numarası : 2016/230383 

1 - İdarenin 

a) Adresi : Üniversiteler Mah. Dumlupınar Bulvarı No: 139    

06800 Çankaya/Ankara 

b) Telefon ve faks numarası : 0312 201 20 55 - 0312 285 42 70 

c) Elektronik posta adresi  : 

ç) İhale dokümanının görülebileceği 

    internet adresi (varsa) : 

2 - İhale konusu hizmetin 

a) Niteliği, türü ve miktarı : Hizmet Alımı, 

    62 Adet 8” Dc’lere Diş Açılması 

  109 Adet 6 1/2” Dc’lere Diş Açılması 

    37 Adet 5” Dc’lere Diş Açılması 

b) Yapılacağı yer : Yüklenici Atölyesi 

c) İşin süresi : Sözleşmenin imzalanmasına müteakip, işe başlama 

talimatı tebliğinden itibaren 75 (yetmişbeş) takvim 

günüdür. 

3 - İhalenin 

a) Yapılacağı yer : MTA Genel Müdürlüğü İhale Toplantı Salonları 

b) Tarihi ve saati : 12.07.2016 - 10.30 

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde 

uygulanacak kriterler: 

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: 

4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odası veya ilgili meslek odası belgesi; 

4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da 

esnaf ve sanatkârlar odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya 

kayıtlı olduğunu gösterir belge, 

4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya 

sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin 

odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge, 

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; 
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4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 

4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya 

kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil 

Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin 

tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel 

kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartname ekinde yer alan standart forma uygun teklif mektubu, 

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminata ilişkin standart forma 

uygun geçici teminat mektubu veya geçici teminat mektupları dışındaki teminatların ilgili Mali 

Birime yatırıldığını gösteren makbuzlar, 

4.1.5. İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz. 

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: 

İdaremizce ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter ön görülmemiştir. 

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: 

İdaremizce mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir. 

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler: 

İdaremizce benzer iş olarak kabul edilecek işlere ilişkin kriter belirtilmemiştir. 

5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir. 

6 - İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir. 

7 - İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 

7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 50,00 Türk Lirası karşılığı aynı 

adresten (Makine ikmal Daire Başkanlığı Alım Satım Şube Müdürlüğü 203 nolu oda) satın alınabilir. 

7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. 

8 - Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar MTA Genel Müdürlüğü Genel Haberleşme Şube 

Müdürlüğü adresine elden teslim edilebileceği gibi,  aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla 

da gönderilebilir. 

9 - İstekliler tekliflerini, mal kalemi için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale 

sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif 

edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme 

imzalanacaktır. Bu ihalede işin tamamı için teklif verilecektir. 

10 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri 

tutarda geçici teminat vereceklerdir. 

11 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 takvim günüdür. 

12 - Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 

13 - İhale konusu iş ceza ve yasaklamalarla ilgili hususlar hariç 4734 ve 4735 sayılı 

Kanunlara tabi değildir. 5927/1-1 
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ELEKTRİK DAĞITIM ŞEBEKESİ VE SCADA İŞİ İHALE EDİLECEKTİR 
Gaziantep Organize Sanayi Bölgesi Müteşebbis Heyet Başkanlığından: 
Müteşebbis Heyet Başkanlığımızın sorumluluğu altında yapılacak olan “GAZİANTEP 

ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ V. KISIM 2. ETAP OSB ELEKTRİK DAĞITIM ŞEBEKESİ 
VE SCADA İŞİ” açık ihale usulü ile ihale edilecektir. 

1 - İDARENİN 
a) Adresi : I. Organize Sanayi Bölgesi 83120 nolu Cad. No. 7 

Şehitkamil/GAZİANTEP 
b) Telefon ve Faks Numarası : Tlf: 0342 - 337 11 01 - 09 - Fax: 0 342 - 337 13 71 
c) Elektronik Posta Adresi : ihale@gaosb.org, - e.gunden@gaosb.org 
2 - İHALE KONUSU YAPIM İŞİNİN 
a) Niteliği Türü ve Miktarı : GAZİANTEP 5. KISIM 2. ETAP OSB ELEKTRİK 

DAĞITIM ŞEBEKESİ VE SCADA İşi’dir. 
b) Yapılacağı Yer : 5. Kısım Gaziantep Organize Sanayi Bölgesi 
c) İşin Süresi : 540 takvim günü. 
3 - İHALENİN 
a) Yapılacağı Yer : I. Organize Sanayi Bölgesi 83120 nolu Cad. No. 7 

Şehitkamil/GAZİANTEP 
b) Tarih ve Saati : 26.07.2016 - Saat: 11:00 
4 - İHALEYE KATILABİLME ŞARTLARI VE İSTENİLEN BELGELER İLE 

YETERLİLİK DEĞERLENDİRMESİNDE UYGULANACAK KRİTERLER 
İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıya sayılan belgeleri teklifleri kapsamında 

sunmaları gerekir. 
a) Tebligat için adres beyanı, ayrıca irtibat için telefon numarası ve faks numarası ile 

elektronik posta adresini de içeren İhale Komisyonu Başkanlığına hitaben yazılacak ihaleye 
katılım dilekçesi. 

b) Mesleki ve Teknik yeterliliğe ilişkin belgeler 
1) Mevzuat gereği kayıtlı olunan Ticaret ve/veya Sanayi Odası belgesi. 
2) Teklif vermeye yetkili olunduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri 
3) Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişiye ait noter tasdikli 

vekaletname ile noter tasdikli imza beyannamesi. 
4) İş deneyim belgesi (Yüklenici İş Bitirme, Yüklenici İş Durum, Alt Yüklenici İş Bitirme) 
İsteklinin iş deneyim belgeleri, (GAZİANTEP OSB/İH.9, GAZİANTEP OSB/İH.9.1, 

GAZİANTEP OSB/İH.9.2) formatına uygun, son 5 yıl içinde teklif bedelinin %50’si kadar benzer 
ELEKTRİK DAĞITIM ŞEBEKESİ yapım işi ve tek kalemde teklif bedelinin %20’si oranında 
benzer ELEKTRİK DAĞITIM ŞEBEKESİ yapım işi bitirmiş ya da en az %80’ini tamamlamış 
olma şartlarına uygun olmalıdır. Ayrıca son 5 yıl içerisinde tek kalemde 750.000 (Yediyüzellibin) 
AVRO SCADA işi bitirmiş olması gerekmektedir. 

5) İdari şartname belirtilen yapı araçları ve teknik personele ait noter onaylı taahhütname 
c) Ekonomik ve Mali Yeterliğe İlişkin Belgeler. 
1) Teklif edilen bedelin en az %25’i oranında, bankalar nezdindeki kullanılmamış nakit 

kredisini ve aynı oranda kullanılmamış teminat kredisini gösterir, İdari şartname ekinde form 
örneğine uygun olarak, ilk ilan tarihinden sonra bankalardan alınacak belge aslı. (Bu belge, ilgili 
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bankanın genel Müdürlüğünden teyit ettirilecektir. Faks ile yapılan teyitler, banka şubesinin en az 
iki yetkilisinin imzasını taşımalıdır.) 

2) Bildirim tarihindeki mevduat ve kredi durumunu gösterir, idari şartname ekindeki form 
örneğine uygun olarak hazırlanacak kendi beyanı mali durum bildirimi. 

d) İhale dokümanının satın alındığına dair belge. 
e) Yapım işleri ihale uygulama yönetmeliğinin 52. maddesinin (c) ve (d) bentleri hariç 

olmak üzere, diğer bentlerinde yer alan “ihale dışı bırakılma” sebeplerinden herhangi birinin 
taşınmadığına dair yazılı taahhütname. 

f) Teklif bedelinin %3’ü oranında, idari şartnamede belirlenen niteliklere ve ekindeki 
form örneğine uygun olarak idare adına alınacak geçici teminat. 

g) Mevzuat hükümleri uyarınca kesinleşmiş sosyal güvenlik prim borcu olmadığına dair 
son teklif verme tarihinden önceki bir (1) ay içinde düzenlenmiş belge aslı. 

h) Mevzuat hükümleri uyarınca kesinleşmiş vergi borcu olmadığına dair, son teklif verme 
tarihinden önceki bir (1) ay içinde düzenlenmiş belge aslı. 

ı) Son beş yılda bitirilen işlere ait taahhüt bildirimi. 
i) Şekli ve içeriği idari şartnamede belirlenen esaslara ve ekindeki form örneğine uygun 

olarak hazırlanacak teklif mektubu ve eki fiyat teklif cetveli. 
Yukarıda istenilen belgelere göre düzenlenecek teklif dosyasının, en geç ihale günü 

09.00’a kadar Gaziantep Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü’ne verileceği gibi iadeli taahhütlü 
posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Belirtilen gün ve saatten sonra teslim edilen veya postadaki 
gecikmeler nedeniyle ulaşmayan teklifler dikkate alınmaz. 

İsteklilerce sunulacak Türkçe dışındaki belgelerin, yukarıdaki şartları taşımaları yanında 
ait olduğu ülke mevzuatına göre düzenlenmiş, denetlenmiş ve onaylanmış olması, “apostille” 
kaşesi taşıması ve Türkçe tercümelerinin isteklinin merkezinin veya meslek odasına kayıtlı 
bulunduğu yerdeki Türkiye Cumhuriyeti Konsolosluğunca veya Türkiye’de Dışişleri 
Bakanlığınca onaylı olarak sunulması gerekir. 

5 - İsteklilerin gerçek veya tüzel kişi olması zorunludur. 
6 - İhaleye yerli ve yabancı istekliler katılabilecektir. 
7 - İhale dokümanı, Gaziantep Organize Sanayi Bölgesi Müteşebbis Heyet Başkanlığı 

adreslerinde görülebilir veya 10.000 TL karşılığı Gaziantep Organize Sanayi Bölge 
Müdürlüğünden temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları 
zorunludur. 

8 - İdare gerekli gördüğünde ihaleye teklif verecek olanlara Organize Sanayi Bölge 
Müdürlüğünde bilgilendirme toplantısı yapabilecektir. 

9 - İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen 
birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, 
üzerine ihale yapılan istekli ile toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat sözleşme 
düzenlenecektir. 

10 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 90 (doksan) takvim 
günü olmalıdır. 

11 - Müteşebbis Heyetimiz 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa tabii değildir. İhale 
komisyonu yapacağı incelemeye göre isteklileri yeterli görüp görmemekte, tekliflerini 
değerlendirmeye alıp almamakta, ihaleyi yapıp yapmamakta, ertelemekte veya dilediğine 
yapmakta serbesttir. 5973/3-1 
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ÇEŞİTLİ İLÂNLAR 
Altındağ Kaymakamlığı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünden: 

İLAN TUTANAĞI 
Ankara Valiliği İl Milli Eğitim Disiplin Kurulu Başkanlığının 05/02/2016 tarih ve 2016/6 

sayılı savunma kararı. 
Ümit BEKTAŞ - Özel Öz Aksiyon Motorlu Taşıt Sürücüleri Kursu eski Müdürü 
"MEBBİS MTSK modülüne gerçeğe aykırı bir şekilde, bazı adaylar için daha önce sürücü 

belgesi/sertifikası varmış gibi bilgi girişi yaparak söz konusu adayların, teorik eğitim ve 
sınavlardan muaf olmasını sağlayıp sadece uygulama (direksiyon) sınavına katılarak sertifika/ 
sürücü belgesi almalarını sağladığınız ve bu bağlamda, kurs arşivinde olması gereken belge 
örneklerinin kaybolduğunu ileri sürdüğünüz" iddiası sübuta erdiğinden; 

Disiplin Yönünden; "657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 125/D-f (Gerçeğe aykırı 
rapor ve belge düzenlemek) maddesi gereğince 1 (BİR) YIL KADEME İLERLEMESİNİN 
DURDURULMASI "cezası ile cezalandırılması ancak, ilgilinin Özel Öğretim Kurumunda görevli 
olduğu göz önüne alındığında; 5580 Sayılı Özel Öğretim Kurumlan Kanunu'nun 9. maddesinin 6. 
fıkrasında belirtilen "...657 sayılı Devlet Memurları Kanununa göre kademe ilerlemesinin 
durdurulması cezasını gerektiren fiillerin işlenmesi halinde bu kişilere kademe ilerlemesinin 
durdurulması cezası yerine brüt aylığından 1/4'ü ile 1/2'si arasında maaş kesim cezası, çalışma 
izni veren makam tarafından verilir. Tekrarı halinde ise göreve son verilir." hükmü gereği BRÜT 
MAAŞINDAN 1/4'Ü ORANINDA MAAŞ KESİM" cezası ile cezalandırılmanız teklifi getirilmiştir. 

Konuya ilişkin savunmanızın 7-10 gün içerisinde teslimi 7201 sayılı Tebligat Kanunu 
Hükümlerine göre ilanen tebligat olunur. 5951/1-1 

—— • —— 
Yükseköğretim Kurulu Başkanlığından: 
Yükseköğretim Yürütme Kurulunun 01.06.2016 tarihli toplantısında, İstanbul ili nüfusuna 

kayıtlı 21.03.1988 doğumlu Zeynel Abidin oğlu Gurur TOMUR'un Bulgaristan'daki "Varna 
Teknik Üniversitesi"nden aldığı diploması ile ilgili olarak Yükseköğretim Yürütme Kurulunun 
06.05.2014 tarihli kararına istinaden düzenlenen 5140 seri numaralı "Bilgisayar Mühendisliği" 
alanındaki "Lisans Mezuniyet Geçici Denklik Belgesi"nin iptal edilmesine karar verilmiş olup, 
söz konusu kararın adı geçene ve ilgili olabilecek kurum ve kuruluşlara duyurulmasıyla ilgili 
işlemler başlatılmıştır. 

İlanen duyurulur. 5952/1-1 
————— 

Akdeniz Üniversitesi Ayşe Sak Uygulamalı Bilimler Yüksekokulunda Memur olarak 
görev yapan Atakan Güneş'in 30 Mart 2015 tarihinden 14 Temmuz 2015 tarihine kadar 
mazeretsiz olarak görevine gelmemek suretiyle 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 125. 
maddesinin E bendinin (d) bendi uyarınca "Devlet Memurluğundan Çıkarma Cezası" ile 
cezalandırılmasına Üniversite ilişkin teklifinin Yüksek Disiplin Kurulunun 04.05.2016 tarihli 
toplantısında görüşülerek alınan 2016/39 sayılı karar ile reddedildiği hususu Atakan Güneş'in 
mevcut bilinen adresine tebligat yapılamamış ve tebligata elverişli adresi de tespit 
edilemediğinden ilanen tebliğ olunur. 5953/1-1 
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TEİAŞ Genel Müdürlüğünden: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

1. İhale Kayıt Numarası (İKN) 2015/135830 

2. Yasaklama Kararı Veren 

Bakanlık/Kurum 
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı 

3. İhaleyi Yapan İdarenin  

Adı 
TEİAŞ Genel Müdürlüğü Ticaret 

Dairesi Başkanlığı 
İl/İlçe ANKARA/ÇANKAYA 

Adresi 
Nasuh Akar Mahallesi Türkocağı 

Caddesi No: 2 Kat: 15 
Tel-Faks 0 312 203 85 10 - 0 312 203 82 88 

Posta Kodu 06100 E-Mail yapimisleri@teias.gov.tr 

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi 5. Ortak ve/veya Ortaklıkların 

Adı/Unvanı 
BTE Enerji Sanayi ve Ticaret Anonim 

Şirketi 

Baran Çelik ve Galvaniz Sanayi 

Limited Şirketi 

Adresi 
Çetin Emeç Bulvarı 1324. Cad. 37/4 

Öveçler/ANKARA 

Saray Mah. Dağyaka Caddesi No:4 

Kazan/ANKARA 

T.C. Kimlik No.   

Vergi Kimlik/ 

Mükellefiyet No. 
187 060 81 84 141 002 05 23 

Kayıtlı Olduğu 

Ticaret/Esnaf Odası 
Ankara Ticaret Odası Ankara Sanayi Odası 

Ticaret/Esnaf Sicil 

No. 
259501 68852 

6. Yasaklama 

Süresi 
Ay (  ) Yıl (1) 

7. Yasaklamanın 

Dayanağı ve Kapsamı 

a-4734 

KİK 
(X) 

b-4735 

KİSK 
(  ) 

 

c-2886 DİK (  ) d-Diğer Mevzuat (  ) 

Tüm İhalelerden (  ) Tüm İhalelerden (  ) 

Bakanlık İhalelerinden (  ) Bakanlık İhalelerinden (  ) 

Kurum İhalelerinden (  ) Kurum İhalelerinden (  ) 

 5976/1-1 
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Başbakanlık Toplu Konut İdaresi Başkanlığından: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

1. İhale Kayıt Numarası (İKN) 2013/12923 

2. Yasaklama Kararı Veren 

Bakanlık/Kurum 
T.C. Başbakanlık Toplu Konut İdaresi Başkanlığı 

3. İhaleyi Yapan İdarenin  

Adı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı İl/İlçe ANKARA/Çankaya 

Adresi 
Bilkent Plaza B1 Blok 06800 

Bilkent Çankaya Ankara 
Tel-Faks (0 312) 2667680 - (0 312) 2660134 

Posta Kodu 06800 E-Mail msoylu@toki.gov.tr 

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi 5. Ortak ve/veya Ortaklıkların 

Adı/Unvanı Ünal İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti. Alim ATAOĞULLARI 

Adresi 
Kızılcaşar Mah. Bağlar Cad. 

No:1/4 Gölbaşı ANKARA 

Mustafa Kemal Mah. 2076. Sok. 

No:6/5 Çankaya ANKARA 

T.C. Kimlik No.  43243751964 

Vergi Kimlik/ 

Mükellefiyet No. 
BAŞKENT V.D. - 662 077 9313  

Kayıtlı Olduğu 

Ticaret/Esnaf Odası 
Ankara Ticaret Odası  

Ticaret/Esnaf Sicil No. 259458  

6. Yasaklama 

Süresi 
Ay (  ) Yıl (1) 

7. Yasaklamanın 

Dayanağı ve 

Kapsamı 

a-4734 

KİK 
(  ) 

b-4735 

KİSK 
(X) 

 

c-2886 DİK (  ) d-Diğer Mevzuat (  ) 

Tüm İhalelerden (  ) Tüm İhalelerden (  ) 

Bakanlık İhalelerinden (  ) Bakanlık İhalelerinden (  ) 

Kurum İhalelerinden (  ) Kurum İhalelerinden (  ) 

Yasaklama Kararı Aşağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 
1 - İKN : İstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan 

yasaklamalarda doldurulacaktır. 
2 - T.C. Kimlik No : Yasaklananın gerçek kişi olması durumunda doldurulacaktır. 
3 - Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No : Herhangi bir Ticaret 

veya Esnaf Odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 
4 - Diğer Mevzuat : İstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların 

dışındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 
5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların : 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı 

Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm 
doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kişinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir. 

 5971/1-1 
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Başbakanlık Toplu Konut İdaresi Başkanlığından: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

1. İhale Kayıt Numarası (İKN) 2013/12923 
2. Yasaklama Kararı Veren 
Bakanlık/Kurum 

T.C. Başbakanlık Toplu Konut İdaresi Başkanlığı 

3. İhaleyi Yapan İdarenin  

Adı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı İl/İlçe ANKARA/Çankaya 

Adresi 
Bilkent Plaza B1 Blok 06800 
Bilkent Çankaya Ankara 

Tel-Faks (0 312) 2667680 – (0 312) 2660134 

Posta Kodu 06800 E-Mail msoylu@toki.gov.tr 

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi 5. Ortak ve/veya Ortaklıkların 

Adı/Unvanı 
Çetinler Nak. İnş. İth. İhr. San. 
Tic. Ltd. Şti. 

Nihat ÇETİN 

Adresi 
Fırat Mah. Erzurum Cad. Atso 
Hizmet Binası Kat: 2 No: 9 
Merkez AĞRI 

Fırat Mah. Erzurum Cad. Atso 
Hizmet Binası Kat: 2 No: 9 Merkez 
AĞRI 

T.C. Kimlik No.  19258306420 

Vergi Kimlik/ 
Mükellefiyet No. 

AĞRI V.D. - 247 008 26 48  

Kayıtlı Olduğu 
Ticaret/Esnaf Odası 

Ağrı Ticaret ve Sanayi Odası  

Ticaret/Esnaf Sicil No. 3860  

6. Yasaklama 
Süresi 

Ay (  ) Yıl (1) 
7. Yasaklamanın 
Dayanağı ve 
Kapsamı 

a-4734 
KİK 

(  ) 
b-4735 
KİSK 

(X) 

 

c-2886 DİK (  ) d-Diğer Mevzuat (  ) 

Tüm İhalelerden (  ) Tüm İhalelerden (  ) 

Bakanlık İhalelerinden (  ) Bakanlık İhalelerinden (  ) 
Kurum İhalelerinden (  ) Kurum İhalelerinden (  ) 

Yasaklama Kararı Aşağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 
1 - İKN : İstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan 

yasaklamalarda doldurulacaktır. 
2 - T.C. Kimlik No : Yasaklananın gerçek kişi olması durumunda doldurulacaktır. 
3 - Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No : Herhangi bir Ticaret 

veya Esnaf Odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 
4 - Diğer Mevzuat : İstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların 

dışındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 
5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların : 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı 

Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm 
doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kişinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir. 

 5972/1-1 
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İçişleri Bakanlığı Jandarma Genel Komutanlığından: 

 
 5998/1-1 
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Sinop Üniversitesi Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığından: 
(İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARININ KALDIRILMASI) 
13.01.2016 tarihinde yapılan 2015/175312 ihale kayıt No’lu Sinop Üniversitesi Merkez ve 

İlçelere Yemek Hizmeti Alımı (her türlü emtia dahil 310.000 adet (üçyüzonbin) İhalesine katılan 
Çorlu Ticaret ve sanayi Odası’na 009968 oda sicil No ile kayıtlı Trakya Tabldot Toplu Yemek 
Üretim Gıda Tur. ve Sosyal Hizm. San. ve Tic. Ltd. Şti.nin, şirketi temsilen yetkilisi 
18625333922 T.C numaralı Muhammed GÜMÜŞ’ün 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun yasak 
fiil ve davranışlar ile ilgili 17. Maddesinin (b) bendi uyarınca tüm ihalelere katılmaktan 1 yıl 
süreyle yasaklanmasına ilişkin 02.03.2016 tarihli ve 29641 sayılı Resmi Gazete de yayınlanan 
idari işlem hakkında; 

Ankara 9. İdare Mahkemesi (2016/1150 E) 23.05.2016 tarihli kararı ile “yürütmenin 
durdurulması” kararı vermiştir. İlgili karar uyarınca Trakya Tabldot Toplu Yemek Üretim Gıda 
Tur. ve Sosyal Hizm. San. ve Tic. Ltd.Şti.’yi temsilen yetkili Muhammed Gümüş (T.C 
No:18625333922) hakkında verilen tüm “ihalelere katılmaktan 1 yıl süreyle yasaklanma” kararı 
kaldırılmıştır. Duyurulur. 5991/1-1 

—— • —— 
Başbakanlık Vakıflar Genel Müdürlüğünden: 
VAKFIN ADI: Yüreğilliler Eğitim ve Dayanışma Vakfı. 
VAKFEDENLER: Avni İlhan, Hasan Erbil, Kemal Karababa 
VAKFIN İKAMETGAHI: Denizli 
VAKFIN TESCİL KARARINI VEREN MAHKEMENİN ADI, KARAR TARİHİ VE 

NO’SU: Denizli 4. Asliye Hukuk Mahkemesinin 24/05/2016 tarihli ve E: 2016/137, K: 2016/359 
sayılı kararı. 

VAKFIN AMACI: Yüreğil’in tarihi, tabii, maddi ve manevi değerlerini zenginliklerini 
korumak ve yaşatmak; başta yeni yetişen Yüreğilli gençler olmak üzere herkese tanıtmak. 
Öncelikle Yüreğilliler olmak üzere kişilerin maddi, manevi, sosyal, kültürel ihtiyaçlarını 
karşılamak milli ve manevi değerlere bağlı insan yetiştirmek ve eğitmek. Her nerede ikamet 
ederse etsin bütün Yüreğilliler arasında maddi manevi her türlü dayanışmaya yönelik çalışmalar 
yapmak birlik ve dirliklerinin sürdürülmesine gayret etmek. 

VAKFIN MAL VARLIĞI: 60.000-TL (Altmışbin) nakit 
YÖNETİM KURULU: Avni İlhan, Kemal Karababa, Mustafa Karababa, Hasan Çelikbilek, 

Hüseyin Bağcı, İbrahim Akman, Fikret Bağcı. 
VAKFIN SONA ERMESİ HALİNDE MAL VE HAKLARIN DEVRİ: Borçların 

tasfiyesinden arta kalan mal ve hakları Kızılay Denizli Şubesine devredilir. 
Türk Medeni Kanununun 104. maddesi gereğince ilan olunur. 5974/1-1 

—— • —— 
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden: 
Balıkesir İli, Ayvalık İlçesi, 47 pafta, 1477 ada, 27/1 parsel üzerindeki 617167 YİBF nolu 

yapının denetimini üstlenen 3591 Ticaret Sicil No ile Ayvalık Ticaret Odasına kayıtlı 45 nolu 
Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Sanat-Teknik Yapı Denetim Ltd. Şti. tarafından, Bakanlığımız 
aleyhine açılmış olan davada, Ankara 10. İdare Mahkemesinin 12.02.2016 tarihli ve E.2015/964-
K.2016/320 sayılı kararı ile “dava konusu işlemin iptaline” hükmedildiğinden, Sanat-Teknik Yapı 
Denetim Ltd. Şti. hakkında, 04.02.2015 tarihli ve 29257 sayılı Resmi Gazete ilanı tesis edilmiş 
olan geçici durdurma işlemi 09.06.2016 tarihli ve 13694 sayılı Makam Olur’u ile iptal edilmiştir. 

İlgililere duyurulur. 5975/1-1 
————— 

Antalya İli, Konyaaltı İlçesi, 8847 ada, 06 parsel üzerindeki 883972 YİBF nolu (B Blok) 
inşaatın denetimini üstlenen Ersa Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin Proje ve Uygulama Denetçisi, 
Elektrik Mühendisi Fethi YORULMAZ (Denetçi No: 3999, Oda Sicil No: 4012) tarafından, 
Ankara 15. İdare Mahkemesinin 2015/2042 esasına kayden Bakanlığımız aleyhine açılan davada, 
12.05.2016 tarihli ve E.2015/2042-K.2016/1424 sayılı karar ile “dava konusu işlemin iptaline” 
hükmedildiğinden, 10.04.2015 tarihli ve 29322 sayılı Resmi Gazete ilanı ile Fethi YORULMAZ 
hakkında tesis edilmiş olan geçici durdurma işlemi 14.06.2016 tarihli ve 14008 sayılı Makam 
Olur’u ile iptal edilmiştir. 

İlgililere duyurulur. 5947/1-1 
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden: 
Antalya İli, Konyaaltı İlçesi, 8847 ada, 06 parsel üzerindeki 883977 YİBF nolu (C Blok) 

inşaatın denetimini üstlenen Ersa Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin Proje ve Uygulama Denetçisi, 
Elektrik Mühendisi Fethi YORULMAZ (Denetçi No: 3999, Oda Sicil No: 4012) tarafından, 
Ankara 15. İdare Mahkemesinin 2015/2042 esasına kayden Bakanlığımız aleyhine açılan davada, 
12.05.2016 tarihli ve E.2015/2042-K.2016/1424 sayılı karar ile “dava konusu işlemin iptaline” 
hükmedildiğinden, 10.04.2015 tarihli ve 29322 sayılı Resmi Gazete ilanı ile Fethi YORULMAZ 
hakkında tesis edilmiş olan geçici durdurma işlemi 14.06.2016 tarihli ve 14009 sayılı Makam 
Olur’u ile iptal edilmiştir. 

İlgililere duyurulur. 5948/1-1 
—— • —— 

Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Rektörlüğünden: 
Üniversitemiz Mühendislik Fakültesine, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. 

maddesi, 2547 sayılı Kanunun 25. maddesi, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atama 
Yönetmeliği hükümleri ile Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Atama ve 
Yükseltme Yönergesi uyarınca Doçent alınacaktır. 

İlanla ilgili tüm bilgiler Üniversitemizin www.osmaniye.edu.tr internet adresinde yer 
almaktadır. 

 

Birimi Bölümü Anabilim Dalı 
Kadro 
Ünvanı Adet Açıklamalar 

Mühendislik Fak. 
İnşaat 

Mühendisliği 
 Doç. Dr. 1 

Geoteknik Mühendisliği 
alanında çalışmalar yapmış 
olmak. 

 5964/1-1 
—— • —— 

Iğdır Üniversitesi Rektörlüğünden: 
Üniversitemize aşağıda unvanı, derecesi ve niteliği belirtilen kadrolara; 2547 sayılı 

Kanunun 23. maddesi ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin ilgili 
maddelerine göre asgari şartları sağlayan Öğretim Üyesi alınacaktır. 

- Yardımcı Doçent kadrolarına başvuracak adayların; başvurmak istedikleri birim ve 
anabilim dallarını belirten dilekçelerine özgeçmişlerini, doktora belgelerinin onaylı fotokopisini, 2 
adet fotoğraflarını, nüfuz cüzdanlarının onaylı fotokopilerini, bilimsel çalışma ve yayınlarını 
içeren 4 (dört) takım dosya ekleyerek ilgili fakülte dekanlıklarına başvurmaları, 

- Yardımcı Doçent adaylarının 2547 sayılı Kanunun 23. maddesinin b/2 fıkrası ile 
Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin 6. maddesine göre yabancı dil 
sınavlarına girmeleri, Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca 
denkliğinin onaylandığına dair belge eklemeleri, Adayların bilimsel çalışma ve yayınlarının 
eğitim-öğretim faaliyetlerini yönetimlerinde biten ve devam eden doktora çalışmalarının listesini 
içeren birer CD’yi dosyalarına eklemeleri gerekmektedir. 

- Yapılan müracaatlarda belirtilen şartları taşımayan, eksik belgeli dosyalar ve süresi 
içinde yapılmayan başvurular dikkate alınmayacaktır. 

- Başvurular, ilanın Resmi Gazete’de yayınlandığı tarihten itibaren 15 (on beş) gün 
içerisinde yapılacaktır. 

- Adayların yapancı dil sınavları daha sonra www.igdir.edu.tr adresinde yayımlanacaktır. 
 

Unvanı Der. Adet Birimi Bölümü 
Anabilim 

Dalı Açıklamalar 
Yrd. 
Doç. 4 1 Beden Eğitimi ve 

Spor Yüksekokulu 
Beden Eğitimi ve 

Spor Eğitimi   

 5963/1-1 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 
SAMSUN KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 
 57.05/117 

Toplantı Tarihi ve No : 07.05.2016-152  Toplantı Yeri  : SAMSUN 
Karar Tarihi ve No : 07.05.2016-3484 
Sinop İli, Gerze İlçesi, Abdaloğlu Köyü, 6 pafta, 274 parselde yer alan, özel mülkiyete ait 

aile mezarlığı tanımlı mezarlık içerisinde bulunan mezar taşlarının tesciline ilişkin bilgi ve 
belgelerin gönderildiği Sinop Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünün 13.11.2015 gün ve 3426 
sayılı yazısı, tescile ilişkin kurum görüşünü bildiren Sinop Valiliği Çevre ve Şehircilik İl 
Müdürlüğünün 11.02.2016 gün ve E.525 sayılı yazısı, Sinop İl Özel İdaresi Kültür ve Sosyal İşler 
Müdürlüğünün 11.03.2016 gün ve E. 2578 sayılı yazısı, Samsun Kültür Varlıklarını Koruma 
Bölge Kurulu Müdürlüğü uzmanının gün 25.04.2016 ve 166 sayılı dosya inceleme raporu okundu. 
Ekleri ve ilgili dosyası incelendi. Yapılan görüşmeler sonucunda; 

Sinop İli, Gerze İlçesi, Abdaloğlu Köyü, 6 pafta, 274 parselde yer alan, özel mülkiyete ait 
aile mezarlığı tanımlı mezarlık içerisinde bulunan M. 1924 tarihli Gerzeli Hacı Ahmet Ağa’nın ve 
M. 1920 tarihli Hacı Ahmet Ağa’nın Kerimesi Hacile Hanım’ın mezar taşının ayak taşları ile 
birlikte korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı olarak tescil edilmesine, 6 pafta, 274 parselin 
tapu kütüğünün beyanlar hanesine korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı olduğuna dair şerhin 
konulması gerektiğine, tescilli mezar taşlarının bulunduğu mezarlık alanında bundan sonra 
yapılacak yeni defin ve ağaç kesimi işlemlerinin tescilli mezar taşlarına zarar vermeden 
yapılmasında sakınca olmadığına karar verildi. 5958/1-1 

————— 

KÜLTÜR VARLIKLARI VE MÜZELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 
ADANA KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 
KARAR 

 31.13/159 
TOPLANTI TARİHİ VE NO : 26.05.2016-191  TOPLANTI YERİ 
KARAR TARİHİ VE NO : 26.05.2016-6457 HATAY 
Hatay ili, Arsuz ilçesi, Kabev mıntıkası, 3. Derece arkeolojik sit alanı içinde tespiti 

yapılan kaya mezarlarının bulunduğu alanın sit derecesinin 1. Derece arkeolojik sit alanı olarak 
tesciline ilişkin Hatay Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünün 05.05.2016 gün ve 1924 sayılı 
yazısı, eki 29.04.2016 günlü rapor, Kurulumuzun 23.03.2016 gün ve 6159 sayılı kararı okundu, 
ekleri ve konunun işlem dosyası incelendi, yapılan görüşmeler sonucunda; 

Hatay ili, Arsuz ilçesi, Kabev mıntıkası, 3. Derece arkeolojik sit alanı içinde tespiti 
yapılan kaya mezarlarının bulunduğu alanın 2863 sayılı yasanın 6.maddesi ve Korunması Gerekli 
Taşınmaz Kültür Varlıklarının ve Sitlerin Tespit ve Tescili Hakkında Yönetmelik doğrultusunda 
1. Derece arkeolojik sit alanı olarak tesciline, tespit ekibince önerilen ve kararımız eki haritada 
gösterilen sit alanı sınırlarının uygun olduğuna karar verildi. 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 
SAMSUN KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 
 57.08/13 
Toplantı Tarihi ve No : 07.05.2016-152  Toplantı Yeri  : SAMSUN 
Karar Tarihi ve No : 07.05.2016-3489 
Sinop İli, Dikmen İlçesi, Küplüce Köyü, Uzunköy Mevkii, özel mülkiyete ait 101 ada, 84 

parselde tespit edilen ve Müze Müdürlüğünce kurtarma kazısı gerçekleştirilen Roma dönemine ait 
dromoslu mezar odasının korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı olarak ve çevresinin de III. 
derece arkeolojik sit alanı olarak tescil edilmesine dair rapor ve belgelerin gönderildiği Sinop 
Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü’nün 08.01.2016 gün ve 83 sayılı yazısı, kurum 
görüşlerinin iletildiği Karayolları 7. Bölge Müdürlüğü’nün 23.02.2016 gün ve 41157 sayılı, 
Orman ve Su İşleri 10. Bölge Müdürlüğü’nün 26.02.2016 gün ve 44600 sayılı, Sinop Çevre ve 
Şehircilik İl Müdürlüğü’nün 23.02.2016 gün ve E.722 sayılı, Sinop İl Özel İdaresi’nin 29.03.2016 
gün ve E.3317 sayılı, DSİ 7. Bölge Müdürlüğü’nün 27.03.2016 gün ve 201423 yazıları, konuya 
ait Samsun Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü uzmanının 02.05.2016 gün ve 
185 sayılı dosya inceleme raporu okundu, ekleri ve ilgili dosyası incelendi, yapılan görüşmeler 
sonunda; 

Sinop İli, Dikmen İlçesi, Küplüce Köyü, Uzunköy Mevkii, özel mülkiyete ait 101 ada, 84 
parselde tespit edilen ve Müze Müdürlüğünce kurtarma kazısı gerçekleştirilen Roma dönemine ait 
dromoslu mezar odasının 2863 sayılı yasanın 6. maddesi kapsamında korunması gerekli taşınmaz 
kültür varlığı olarak, bu mezarın bulunduğu alan ve çevresinin de III. derece arkeolojik sit alanı 
olarak tescil edilmesine, sit sınırlarının ekli 1/2000 ölçekli haritada işaretlenen sınırlar ve 
belirtilen koordinatlar doğrultusunda kabul edilmesine, mezar odası ve sit alanına ait ekteki tescil 
fişlerinin uygun olduğuna, 101 ada, 84 parselin tapu kaydına “korunması gerekli kültür varlığı” ve 
“I. derece arkeolojik sit alanı” olduğuna dair şerh konulmasına; dromoslu mezar odasının açık 
hava koşullarından korunmasına yönelik ahşap çatı projesinin hazırlanarak kurulumuza 
sunulmasına; 

III. derece Arkeolojik Sit Alanında koruma amaçlı imar planı yapılıncaya kadar, Koruma - 
Kullanma Şartları olarak, Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu’nun 5.11.1999 
gün ve 658 sayılı ilke kararındaki III. derece arkeolojik sit alanlarına ilişkin hükümlerin geçerli 
olduğuna karar verildi. 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 
SAMSUN KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 
 55.00/720 
Toplantı Tarihi ve No : 05.05.2016-150  Toplantı Yeri  : SAMSUN 
Karar Tarihi ve No : 05.05.2016-3403 
Samsun İli, Atakum İlçesi, Çatalçam Mahallesi, Güzelyurt Mevkii’nde, Karayolları 7. 

Bölge Müdürlüğünce yapılması planlanan Samsun Batı Çevre Yolu güzergahı kamulaştırma 
sınırları içinde kalan 1080, 1081, 1082, 1083, 1445 parsellerde tespit edilen Roma dönemi 
yerleşim yerinin I. ve III. derece arkeolojik sit alanı olarak tescil edilmesine dair rapor ve 
belgelerin gönderildiği Samsun Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü’nün 27.11.2015 gün ve 
3291 sayılı yazısı, Samsun Valiliği Kadastro Müdürlüğü’nün 14.01.2016 gün ve E.110033 sayılı 
yazısı, kurum görüşlerinin iletildiği Atakum Belediyesi’nin 08.01.2016 gün ve 18 sayılı, 
Karayolları 7. Bölge Müdürlüğü’nün 08.02.2016 gün ve 28130 sayılı, Samsun Büyükşehir 
Belediyesi’nin 24.02.2016 gün ve 1161 sayılı yazıları, konuya ait Samsun Kültür Varlıklarını 
Koruma Bölge Kurulu’nun 30.03.2016 gün ve 3314 sayılı kararı, Arkeolog üye Prof. Dr. İbrahim 
Tunç SİPAHİ tarafından yerinde yapılan inceleme sonucu hazırlanan 05.05.216 tarihli rapor 
okundu, ekleri ve ilgili dosyası incelendi, yapılan görüşmeler sonunda;  

Samsun İli, Atakum İlçesi, Çatalçam Mahallesi, Güzelyurt Mevkii’nde, Karayolları 7. 
Bölge Müdürlüğünce yapılması planlanan Samsun Batı Çevre Yolu güzergahı kamulaştırma 
sınırları içinde kalan 1080, 1081, 1082, 1083, 1445 parsellerde 30.03.2016 gün ve 3314 sayılı 
kararımız gereği kurulumuzun Arkeolog üyesince yerinde yapılan incelemeler sonucunda, I. 
derece arkeolojik sit alanı olarak önerilen alanda kültür toprağı ve mimariye ait taş izler mevcut 
olmayıp günlük kullanıma ait seramik parçaları ve çatı kiremidi parçalarına rastlandığı, III. derece 
arkeolojik sit olarak önerilen alanın da aynı özelliklere sahip olduğu, burada Geç Roma dönemine 
ait birkaç çiftlik yapısıyla ilgili seyrek dağılım gösteren zayıf bir yerleşimin var olduğu 
anlaşıldığından, 1080, 1081, 1082, 1083, 1445 parsellerde yer alan Geç Roma dönemi 
yerleşmesinin 2863 sayılı yasanın 6. Maddesi kapsamında, III. derece arkeolojik sit alanı olarak 
tescil edilmesine, sit sınırlarının ekli 1/2000 ölçekli haritada işaretlenen sınırlar ve belirtilen 
koordinatlar doğrultusunda kabul edilmesine, ekteki tescil fişinin uygun olduğuna, sit alanında 
kalan parsellerin tapu kaydına III. derece arkeolojik sit alanı olduğuna dair şerh konulmasına,  

III. derece Arkeolojik Sit Alanında koruma amaçlı imar planı yapılıncaya kadar, Koruma - 
Kullanma Şartları olarak, Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu’nun 5.11.1999 
gün ve 658 sayılı ilke kararındaki III. derece arkeolojik sit alanlarına ilişkin hükümlerin geçerli 
olduğuna; buna göre Karayolları 7. Bölge Müdürlüğünce yapılması planlanan Samsun Batı Çevre 
Yolu’nun III. derece arkeolojik sit alanından geçen kısmının zorunlu alt yapı uygulaması olması 
nedeniyle, bu sit alanındaki tüm yol çalışmalarının Müze denetiminde olmak koşuluyla 
yapılabileceğine, çalışmalar sırasında herhangi kültür varlığı kalıntı ve buluntusuna rastlanması 
halinde konunun kurulumuza iletilmesine karar verildi. 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 
SAMSUN KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 
 05.03/372 
Toplantı Tarihi ve No : 06.05.2016-151  Toplantı Yeri : SAMSUN 
Karar Tarihi ve No : 06.05.2016-3449 
Amasya İli, Merzifon İlçesi, Bahçecik Köyü, İmamlık Mevkii, 570 nolu parselde, kaçak 

kazı yapılan alan yakınında tespit edilen Roma dönemi tümülüs ve nekropol alanının I. derece 
arkeolojik sit alanı olarak tescil edilmesine dair rapor ve belgelerin gönderildiği Amasya Valiliği 
İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü’nün 10.02.2016 gün ve 389 sayılı yazısı, kurum görüşlerinin 
iletildiği Karayolları 7. Bölge Müdürlüğü’nün 18.03.2016 gün ve E.64212 sayılı, Orman ve Su 
İşleri 11. Bölge Müdürlüğü’nün 23.03.2016 gün ve 64625 sayılı, Amasya Çevre ve Şehircilik İl 
Müdürlüğü’nün 24.03.2016 gün ve E.1814 sayılı, DSİ 7. Bölge Müdürlüğü’nün 02.04.2016 gün 
ve 219546 sayılı yazıları, konuya ait Samsun Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu 
Müdürlüğü uzmanının 02.05.2016 gün ve 184 sayılı dosya inceleme raporu okundu, ekleri ve 
ilgili dosyası incelendi, yapılan görüşmeler sonunda; 

Amasya İli, Merzifon İlçesi, Bahçecik Köyü, İmamlık Mevkii, 570 nolu parselde tespit 
edilen Roma dönemi tümülüs ve nekropol alanının 2863 sayılı yasanın 6. maddesi kapsamında I. 
derece arkeolojik sit alanı olarak tescil edilmesine, sit sınırlarının ekli 1/1000 ölçekli haritada 
işaretlenen sınırlar ve belirtilen koordinatlar doğrultusunda kabul edilmesine, ekteki tescil fişinin 
uygun olduğuna, 570 nolu parselin tapu kaydına I. derece arkeolojik sit alanı olduğuna dair şerh 
konulmasına; tümülüsün yakınında 2863 sayılı yasaya aykırı olarak izinsiz kazı yapılması 
nedeniyle ilgililer hakkında yasal soruşturma açılmasına ve sonucundan Kurul Müdürlüğüne bilgi 
verilmesine, can ve mal güvenliği açısından tehlike arz eden kaçak kazı çukurunun köy 
muhtarlığınca kapatılması gerektiğine,  

I. derece arkeolojik sit alanında koruma amaçlı imar planı yapılıncaya kadar, Koruma - 
Kullanma Şartları olarak, Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu’nun 5.11.1999 
gün ve 658 sayılı ilke kararındaki I. derece arkeolojik sit alanlarına ilişkin hükümlerin geçerli 
olduğuna karar verildi. 
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BAŞBAKANLIK BASIMEVİ Perakende Satış Fiyatı  (KDV dahil)  60 Kr 
www.bbasimevi.gov.tr
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YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

ATAMA KARARLARI

— Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığına Ait Atama Kararları

YÖNETMELİKLER

— Bankaların Kıymetli Maden Alım Satımına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında

Yönetmelik

— Bankaların Özkaynaklarına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair

Yönetmelik

— Kredilerin Sınıflandırılması ve Bunlar İçin Ayrılacak Karşılıklara İlişkin Usul

ve Esaslar Hakkında Yönetmelik

— Afyon Kocatepe Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav

Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

— Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sanayi İşbirliği, Girişimcilik ve İş Geliştirme

Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına

Dair Yönetmelik

— Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Stratejik Araştırmalar Uygulama ve Araştırma

Merkezi Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik

— Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sürekli Eğitim, Araştırma ve Uygulama

Merkezi Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik

YARGI BÖLÜMÜ

ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI

— Anayasa Mahkemesinin 21/4/2016 Tarihli ve 2013/1595 Başvuru Numaralı Kararı

— Anayasa Mahkemesinin 21/4/2016 Tarihli ve 2013/3782 Başvuru Numaralı Kararı

— Anayasa Mahkemesinin 18/5/2016 Tarihli ve 2014/580 Başvuru Numaralı Kararı

İLÂN BÖLÜMÜ

a - Yargı İlânları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma

Senetlerinin Günlük Değerleri


