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       YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER

Bitlis Eren Üniversitesinden:
BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ BİTLİS VE YÖRESİ TARİH VE

KÜLTÜR UYGULAMA VE ARAŞTIRMA
MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Bitlis Eren Üniversitesi Bitlis ve Yöresi Tarih

ve Kültür Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organ-
larına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenle-
mektir.

Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Bitlis Eren Üniversitesi Bitlis ve Yöresi Tarih ve Kül-

tür Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına,
yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Ka-

nununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ve 14 üncü
maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,
b) Merkez (BİTAM): Bitlis Eren Üniversitesi Bitlis ve Yöresi Tarih ve Kültür Uygulama

ve Araştırma Merkezini,
c) Müdür: Merkezin Müdürünü,
ç) Rektör: Bitlis Eren Üniversitesi Rektörünü,
d) Üniversite: Bitlis Eren Üniversitesini,
e) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu
ifade eder.



İKİNCİ BÖLÜM
Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları

Merkezin amaçları
MADDE 5 – (1) Merkezin amaçları şunlardır:
a) Bitlis ve yöresinin en eski devirlerden günümüze kadarki tarihini, kültür, sanat, ede-

biyat, sosyal ve iktisadi hayatını incelemek ve araştırmak; geçmiş kültür ve sanat değerlerine
çağın değerlerini ekleyerek gelecek kuşaklara aktarmak, 

b) Bitlis ve yöresindeki ilmî şahsiyetlerin hayatlarını, eserlerini, ilmi ve edebi kişilik-
lerini, düşüncelerini, bunların Türk ve dünya kültürlerindeki etkilerini, konumunu incelemek
ve araştırmak,

c) Bitlis ve yöresindeki medreseleri, medreselerin tarihi gelişimini, topluma etkilerini,
eğitim metotlarını incelemek, araştırmak ve ortaya koymak, 

ç)  Bitlis ve yöresinin tarih, kültür, edebiyat, sanat, sosyal ve iktisadi hayatını bilimsel
metotlar çerçevesinde araştırmak, disiplinler arası çalışmaları bir araya getirerek daha verimli
sonuçlar elde etmek ve bu alanlarla ilgili her türlü belge, bilgi, kitap ve benzeri materyallerin
tespiti, temini ve değerlendirilmesini sağlayarak elde edilen verilerin şehir, bölge ve Türkiye
araştırmalarına katkıda bulunmasını sağlamak. 

Merkezin faaliyet alanları
MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:
a) Bitlis ve yöresinin tarih, kültür, sanat, edebiyat, sosyal ve iktisadi hayatını araştırmak,

odak bölgesi olan tarih içerisindeki yerini ve önemini bilimsel ve ana kaynaklara dayalı olarak
ortaya koymak, ilgili alanlarda yurt içinde ve  dışında araştırmalar yapmak, kaynak temin et-
mek, değerlendirmek, yayımlamak ve bu maksatlarla projeler üretmek,

b) Merkez bünyesinde bir ihtisas kütüphanesi, arşiv merkezi ve sergi salonu oluşturmak,
sergi, arşiv ve kütüphane için özel ve kamu kuruluşu ile şahıslarda bulunan yazma ve matbu
eserlerin ve görsel malzemelerin bağış  ve kopyalama suretiyle akışını sağlamak,

c) Kadı defterleri (şer’iyye sicilleri), tapu tahrir defterleri ve salnamelerin teminini sağ-
lamak, kataloglarını hazırlamak ve bu kaynaklar üzerinde ilmî araştırmalar yapmak,

ç) Bitlis ve yöresine ait kültürel birikimi yansıtan edebiyat, halk kültürü, folklor ve
sanat ürünlerinin tespitini yapmak, örneklerini almak, sergilemek, bunlar üzerinde gerekli bi-
limsel çalışmaları yapmak,

d) Tarih şuurunun oluşması ve canlı tutulmasına katkıda bulunmak üzere, millî ve mil-
letlerarası düzeyde ilmî toplantılar düzenlemek,

e)  Çalışma alanlarında ve ilgili konularda projeler geliştirmek, bu konularda yapılacak
lisansüstü tez ve araştırma projelerini teşvik etmek ve Merkezin amacına uygun olanları ya-
yımlamak ve bu maksatla diğer kurum ve kuruluşlarla iş birliği yapmak,

f) Bitlis ve yöresinin tarihi, kültürü, edebiyatı, sanatı, sosyal ve iktisadi hayatı ile ilgili
araştırma yapanlara destek sağlamak,

g) Bu çalışmalar sırasında, yurt içi ve dışında benzer faaliyetlerde bulunan ilmî kuru-
luşlarla iş birliği yapmak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Merkezin Organları ve Görevleri

Merkezin organları
MADDE 7 – (1) Merkezin organları şunlardır:
a) Müdür,
b) Yönetim Kurulu,
c) Danışma Kurulu.
Müdür
MADDE 8 – (1) Müdür, Üniversitede tarih, şehir tarihi veya Merkezin faaliyet alanla-

rına giren konularda deneyimi olan, Üniversitenin tam zamanlı öğretim elemanları arasından
Rektör tarafından üç yıl için görevlendirilir. Süresi biten Müdür tekrar görevlendirilebilir. Mü-
dür Üniversitede aynı niteliklere sahip öğretim elemanlarından en fazla iki kişiyi üç yıllığına
müdür yardımcısı olarak görevlendirir. Müdürün görevi sona erdiğinde müdür yardımcılarının

Sayfa : 2                                 RESMÎ GAZETE                                 30 Ocak 2018 – Sayı : 30317



da görevi sona erer. Müdür görevi başında bulunmadığı zamanlarda yardımcılarından birini
vekil bırakır. Vekâlet süresi altı ayı aşamaz. Vekâlet altı aydan fazla sürerse yeni Müdür gö-
revlendirilir. Müdürün görevi sona erdiğinde yardımcılarının da görevi sona erer.

Müdürün görevleri
MADDE 9 – (1) Müdür; Merkezi temsil eder ve Merkezin amaçları doğrultusundaki

çalışmaların düzenli bir şekilde yürütülmesinden, Merkezin tüm etkinliklerinin gözetim ve de-
netiminden, bu konularda gerekli önlemlerin alınmasından Rektöre karşı birinci derecede so-
rumludur. Müdürün görevleri şunlardır:

a) Merkezin kısa, orta ve uzun vadeli amaç ve politikalarını ve bunlara dayalı eğitim,
araştırma ve danışmanlık ile ilgili plan ve programlarını yapmak,

b) Merkezin amaçları doğrultusunda öneri ve görüşleri planlamak ve Merkezin yıllık
faaliyet planı içinde bu planlamalara yer vermek,

c) Yönetim Kuruluna başkanlık etmek ve alınan kararları uygulamak,
ç) Merkezin personel ihtiyacını belirleyip Yönetim Kuruluna sunmak,
d) Araştırma ve proje çalışma ekipleri kurmak,
e) Merkez bünyesinde oluşturulan birimlerin etkinliklerini, kuruluş ve gelişme amaç-

larına uygun olarak planlamak, yürütmek ve denetlemek,
f) Her öğretim yılı sonunda ve istenildiğinde Merkezin çalışmaları ile ilgili faaliyet ra-

porlarını hazırlayıp, Yönetim Kurulunun görüşünü aldıktan sonra Rektöre sunmak.
Yönetim Kurulu
MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu; Müdürün başkanlığında, iki müdür yardımcısı ile

Merkezin çalışma alanı ile ilgili öğretim elemanları arasından Üniversitenin Tarih, Türk Dili
ve Edebiyatı, Sosyoloji, Arkeoloji, Sanat Tarihi, İlahiyat, İktisat, İşletme, Kamu Yönetimi ve
Tabiat Varlıklarını Koruma bölümlerince önerilen ve Rektör tarafından üç yıl için görevlendi-
rilen dört üye olmak üzere toplam yedi üyeden oluşur. Süresi biten üye yeniden görevlendiri-
lebilir. Herhangi bir nedenle görevinden ayrılan üyenin yerine kalan süreyi tamamlamak üzere
aynı usulle bir üye görevlendirilir.

(2) Yönetim Kurulu; Merkezin eğitim, öğretim, bilimsel araştırma, danışmanlık, yayın
faaliyetleri ve bu faaliyetlerle ilgili esasları kararlaştırır. 

(3) Yönetim Kurulu yılda en az iki kez olağan ve gerektiğinde olağanüstü olarak Mü-
dürün çağrısı üzerine salt çoğunlukla toplanır, kararlar oy çokluğu ile alınır ve Rektörün onayına
sunulur.

Yönetim Kurulunun görevleri
MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:
a) Merkezin faaliyeti ve yönetimi ile ilgili konularda karar almak,
b) Bir önceki yıla ait faaliyet raporunu ve bir sonraki yıla ait çalışma programını de-

ğerlendirmek ve Rektörlüğe iletmek üzere karara bağlamak,
c) Merkezin plan tasarısını hazırlamak ve onaylanmak üzere Rektöre sunmak,
ç) Merkez elemanlarının yurt içinde ve yurt dışında eğitim, uygulama, araştırma, da-

nışmanlık ve yayın konularındaki isteklerini değerlendirip karara bağlamak,
d) Merkeze, yayımlanmak üzere sunulan kitap ve projelerin değerlendirilmesi için ulusal

veya uluslararası hakem tayin etmek, sunulan eserlerin yayınlanması hususunda karar vermek,
e) Yapılacak sempozyum, seminer, kongre, konferans, çalıştay ve benzeri faaliyetlerin

yapılmasına karar vermek,
f) Yerel çerçevede, yurt içi ve dışındaki kurum ve kuruluşlar ile ortaklaşa yürütülecek

çalışmaların temel ilke, esas ve usullerini tespit etmek.
Danışma Kurulu
MADDE 12 – (1) Danışma Kurulu; Merkez projelerine özel uzmanlık alanlarında katkı

sağlamak ve Merkez faaliyetleri ile ilgili olarak değerlendirme ve tavsiyelerde bulunmak üzere
oluşturulan bir kuruldur.

(2) Danışma Kurulu; bilgi ve deneyim sahibi Üniversite öğretim elemanlarının yanı
sıra Üniversite dışından uzman bilim insanları ve istekleri halinde, bu alanda çalışmalarda bu-
lunan kurumların temsilcilerinden Yönetim Kurulu tarafından önerilen ve Rektör tarafından
üç yıllığına görevlendirilen en fazla on üyeden oluşur. Görev süresi dolan üye tekrar seçilebilir
veya süresinden önce Rektör tarafından görevlerine son verilebilir. 
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(3) Danışma Kurulu, Müdürün yazılı çağrısı üzerine yılda en az bir kez toplanır ve salt
çoğunluk aranmadan tavsiye niteliğinde kararlar alarak Müdüre yazılı olarak bildirir.  

(4) Danışma Kuruluna Müdür başkanlık eder.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Çalışma birimleri ve birim sorumluları
MADDE 13 – (1) Merkezin faaliyetlerini gerçekleştirmek üzere, Merkez bünyesinde

çalışma birimleri oluşturulur. Her çalışma birimine, ilgili alanlarda faaliyet gösteren Üniversite
öğretim elemanları arasından toplam iki kişi olmak üzere Yönetim Kurulu tarafından üç yıllı-
ğına birim sorumluları görevlendirilir. Birim sorumluları aynı usulle görevden alınabilir, görev
süresi dolanlar tekrar görevlendirilebilir. Birim sorumluları, alanları ile ilgili çalışmaları koor-
dine etmek, projeler hazırlamak ve sonuçlandırmak ve çalışma birimlerindeki bilimsel ve idari
alanda gerekli işleri yapmakla yükümlüdürler. Birim görevlileri, Müdüre karşı sorumludurlar. 

Personel ihtiyacı
MADDE 14 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı, 2547 sayılı

Kanunun 13 üncü maddesine göre Rektör tarafından görevlendirilecek personel tarafından kar-
şılanır.

Ekipman ve demirbaşlar
MADDE 15 – (1) Merkezin ihtiyacı olan mekân, alet, donanım ve demirbaşlar Rek-

törlükçe karşılanır.
Hüküm bulunmayan haller
MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, ilgili diğer mevzuat

hükümleri ile Senato ve Üniversite Yönetim Kurulu kararları uygulanır.
Yürürlükten kaldırılan yönetmelikler
MADDE 17 – (1) 18/7/2013 tarihli ve 28711 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Bitlis

Eren Üniversitesi Bitlis ve Çevresi İlmi Şahsiyetleri Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönet-
meliği ile Bitlis Eren Üniversitesi Bitlis ve Çevresi Vakıf Müesseseleri Uygulama ve Araştırma
Merkezi Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük
MADDE 18 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 19 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Bitlis Eren Üniversitesi Rektörü yürütür.

—— • ——
Iğdır Üniversitesinden:

IĞDIR ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN ÖĞRETİM UYGULAMA VE 
ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Iğdır Üniversitesi Uzaktan Öğretim Uygu-

lama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyetlerine, yönetim organlarına, yönetim organ-
larının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Iğdır Üniversitesi Uzaktan Öğretim Uygulama ve

Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organla-
rının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Ka-

nununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ve 14 üncü
maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.
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Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Merkez (IÜ-UZMER): Iğdır Üniversitesi Uzaktan Öğretim Uygulama ve Araştırma

Merkezini, 
b) Müdür: Merkezin Müdürünü,
c) Rektör: Iğdır Üniversitesi Rektörünü,
ç) Senato: Iğdır Üniversitesi Senatosunu,
d) Uzaktan öğretim: Öğretim faaliyetlerinin bilgi ve iletişim teknolojilerine dayalı ola-

rak planlandığı ve yürütüldüğü, öğrenci ile öğretim elemanı ve öğrencilerin kendi aralarında
karşılıklı etkileşimine dayalı olarak derslerin bizzat öğretim elemanı tarafından aynı mekânda
bulunma zorunluluğu olmaksızın eşzamanlı biçimde verildiği öğretimi,

e) Üniversite: Iğdır Üniversitesini, 
f) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları

Merkezin amaçları
MADDE 5 – (1) Merkez, Üniversitenin ilgili birimleri ile eşgüdüm sağlayarak aşağı-

daki amaçları gerçekleştirir:
a) Üniversitede bilgi ve iletişim teknolojilerine dayalı olarak uzaktan yapılacak olan

ön lisans, lisans, lisans tamamlama, yüksek lisans, sürekli eğitim dâhil bütün eğitim-öğretim
programları ve faaliyetleri kapsamındaki program ve uygulamaları yürütmek,

b) Üniversite öğrencilerine veya topluma, iletişim ve bilgi teknolojilerinden yararlana-
rak uzaktan öğretim yoluyla sunduğu tüm dersler veya programlar için ortam geliştirmek, tek-
nik destek vermek,

c) Elektronik öğrenme temelli ders ve programları geliştirmek,
ç) Yükseköğretimde üretilen bilgiyi zaman ve mekândan bağımsız bütün ilgililere ulaş-

tırmak,
d) Teknolojinin sağladığı çoklu ve etkileşimli ortam imkânlarıyla eğitim-öğretimin ba-

şarısını arttırmak,
e) Üniversitedeki akademik birimler arasında etkileşimi ve yardımlaşmayı desteklemek,
f) Üniversite ile ulusal ve uluslararası üniversiteler, kurum ve kuruluşlar arasında iş-

birliği ve yardımlaşmaya katkı sağlamak,
g) Üniversite bünyesinde verilmekte olan derslerin uzaktan öğretim yöntemleriyle ve-

rilmesi ve uzaktan öğretime yönelik uygulamaların geliştirilmesini desteklemek, bu çerçevede
uzaktan öğretimle ilgili stratejik planlamalar yapmak,

ğ) Her türlü bilimsel çalışmaların geliştirilmesine katkı sağlamak, kamu ve özel sek-
tördeki kurum, kuruluş ve kişilerin uzaktan öğretim ihtiyaçlarını değerlendirmek, analiz etmek,
programlar önermek, geliştirmek ve uygulanmasını sağlamak,

h) Faaliyet amacı ve alanıyla ilgili bilgi birikimini ilgili kurum, kuruluşlar ve kişilere
aktarmak ve bu amaçları gerçekleştirmeye yönelik idari, mali ve teknik uygulama esaslarını
belirlemek, projeler geliştirmek, bilimsel toplantılar düzenlemek, konuyla ilgili süreli veya sü-
resiz yayınlar yapmak.

Merkezin faaliyet alanları
MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:
a) Bilgi iletişim teknolojilerine dayalı uzaktan öğretim şeklinde yapılan ön lisans, lisans,

lisans tamamlama, yüksek lisans, sürekli eğitim programları ile ders, kurs, seminer, konferans
ve benzeri faaliyetlerde bulunmak,

b) Elektronik öğretim çerçevesinde ön lisans, lisans, lisans tamamlama, yüksek lisans
ve sürekli eğitim faaliyetlerine ilişkin esasları düzenlemek ve Senatonun onayına sunmak,

c) Uzaktan öğretimde internet, diğer veri iletişim ağları, radyo, televizyon, telefon ve
posta gibi iletişim araçları ve basım, ses, görüntü, video, bilgisayar ve teknolojinin sunduğu
diğer gereçleri kullanarak uzaktan öğretimle ilgili program ve yazılımlar geliştirmek,
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ç) Kurslar, seminerler, konferanslar ve dersler gibi programları belirlemek, kredilen-
dirmek, sertifika, katılım belgesi, ders geçme belgesi ve benzerlerini vermek,

d) Kurs, seminer, konferans, ders ve programlara kayıt, kabul, sınav, başarı, ders geçme
ve benzeri işlemleri düzenlemek ve sunmak,

e) Kurs, seminer, konferans, ders ve benzeri öğretim faaliyetlerinde görev alacak öğre-
tim elemanlarını belirlemek, görevlendirmek, işbirliği ve koordinasyonu sağlamak,

f) Uzaktan öğretim teknolojileri konusundaki talepleri karşılamak amacıyla planlama
ve uygulamalar yapmak,

g) Kurs, seminer, konferans, ders ve program yapılandırılmasının yeterliliği ile ilgili
çalışmaları yapmak,

ğ) Üniversite içi ve dışı projelerde ihtiyaç duyulan yazılım otomasyonlarını ve ders içe-
riklerini programa uygun gerçekleştirmek, akreditasyonları yapmak, bu konularda danışmanlık
ve gerekli koordinasyonu sağlamak,

h) Üniversite bünyesinde akredite edilen dersleri Yükseköğretim Kuruluna önermek,
ı) Uzaktan öğretim otomasyon sistemlerinin hazırlanmasını sağlayarak, Üniversitenin

Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı ile birlikte uygulanmasını sağlamak,
i) Bilgi toplumuna geçiş sürecinde Türkiye’nin kalkınmasına ve gelişmesine yardımcı

nitelikteki eğitimlerin bilgi iletişim teknolojileri vasıtasıyla yaygınlaştırılması için bilimsel ve
teknolojik araştırmalar yapmak veya önermek,

j) Uzaktan öğretim ile ilgili araştırma ve uygulamalarda yerli ve yabancı kuruluşlarla
işbirliği yapmak,

k) Üniversite tarafından düzenlenen tüm uzaktan öğretim derslerini veya programlarını,
Senato ve Üniversite Yönetim Kurulunca belirlenen uzaktan öğretim ile ilgili süreçlere ve tek-
nik kurallara uygunluğu açısından incelemek ve bu konuda Rektörlüğe görüş bildirmek,

l) Uzaktan öğretim kapsamında Rektörlükçe önerilen ve/veya Üniversite Yönetim Ku-
rulunca kararlaştırılan diğer faaliyetleri gerçekleştirmek,

m) Üniversitedeki uzaktan öğretim faaliyetleri ile ilgili tüm envanterin tutulmasını, iz-
lenmesini ve değerlendirilmesini, öğrenci destek hizmetlerini, ölçme ve değerlendirme çalış-
malarını Üniversitenin Bilgi İşlem ve Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı ile birlikte sağlamak,
iyileştirme ve güncelleme çalışmalarını yürütmek,

n) Bilgi ve iletişim teknolojileri ile ilgili sunucu-istemci altyapı örgütlenmesi, iletişim-
etkileşim planlama ve uygulamalarını Üniversitenin Bilgi İşlem Daire Başkanlığıyla beraber
yapmak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları
MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:
a) Müdür,
b) Yönetim Kurulu.
Müdür
MADDE 8 – (1) Müdür; Üniversitenin öğretim üyeleri arasından Rektör tarafından üç

yıl süre ile görevlendirilir. Süresi sona eren Müdür yeniden görevlendirilebilir. Müdür, görev-
lendirildiği usul ile görevden alınabilir.

(2) Müdür çalışmalarında kendisine yardımcı olmak üzere Yönetim Kurulu üyeleri ara-
sından en fazla iki kişiyi Müdür yardımcısı olarak görevlendirmek üzere Rektörün onayına su-
nar. Müdürün görevi sona erdiğinde Müdür yardımcılarının da görevi sona erer.

(3) Müdürün geçici olarak görevinden ayrılması halinde yerine Müdür yardımcılarından
biri vekâlet eder. Vekâlet altı aydan fazla sürerse yeni Müdür görevlendirilir.

Müdürün görevleri
MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:
a) Merkezi temsil etmek,
b) Yönetim Kurulunu toplantıya çağırmak, başkanlık etmek ve alınan kararları uygu-

lamak,
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c) Merkezin çalışma, hedef ve planları ile yıllık faaliyet raporunu hazırlamak, Yönetim
Kurulunun görüşünü aldıktan sonra Rektörlüğe sunmak,

ç) Merkezin idari işlerini yürütmek, personel ihtiyacını belirlemek ve Rektörlüğe sun-
mak,

d) Merkez birimlerinin kuruluş ve çalışmalarını bu Yönetmelik hükümleri doğrultu-
sunda yürütmek,

e) Merkezin çalışmalarının düzenli olarak yürütülmesini ve geliştirilmesini sağlamak,
f) Her türlü uzaktan öğretim programı öğrencileri ve öğretim elemanları için teknik ve

akademik desteğin verilmesini sağlamak,
g) Üniversite bünyesindeki fakülteler, enstitüler, yüksekokullar, meslek yüksekokulları

ve diğer birimler ile Rektörlüğe bağlı bölümlerde uygulanan program ve faaliyetlere ilişkin
koordinasyon ve işbirliğini sağlamak,

ğ) Yurt içindeki ve yurt dışındaki benzer merkezler ile işbirliği yapmak.
Yönetim Kurulu
MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu; Müdür dâhil yedi kişiden oluşur. Müdür dışındaki

altı üyenin ikisi Üniversitenin Bilgi İşlem Daire Başkanı ve Öğrenci İşleri Daire Başkanı olup
diğerleri, Üniversitenin konu ile ilgili öğretim elemanları arasından Rektör tarafından üç yıl
süre ile görevlendirilir. Görev süresi biten üyeler tekrar görevlendirilebilir. Üyeliğin herhangi
bir şekilde boşalması halinde kalan süreyi tamamlamak üzere yeni üye görevlendirilebilir.

(2) Yönetim Kurulunun başkanı Müdürdür. Yönetim Kurulu, Müdürün daveti üzerine
yılda en az iki kez salt çoğunlukla toplanır ve kararlar oy çokluğu ile alınır. Müdürün önerisi
üzerine; Üniversite içinden ve dışından konu ile ilgili kişiler görüş bildirmek amacı ile Yönetim
Kurulu toplantılarına katılabilir; ancak bu kişiler oy kullanamaz.

Yönetim Kurulunun görevleri
MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:
a) Bu Yönetmelik hükümlerine göre Merkezin yönetimi ile ilgili kararlar almak,
b) Rektörlüğe sunulacak faaliyet raporunu görüşmek,
c) Araştırmacı ve uygulayıcı personelin, uzaktan öğretimle ilgili araştırma, yayın ve bi-

limsel toplantılara katılmak için yapacakları mali destek isteklerini değerlendirmek,
ç) Merkeze gelen iş ve proje tekliflerini değerlendirip, önerilerde bulunmak,
d) Merkez için gerek duyulan çalışma grupları ve komisyonları kurmak,
e) Merkezin amaçları doğrultusunda, Merkezin çalışmaları ve yönetimi ile ilgili konu-

larda kararlar almak,
f) Merkezin çalışma ilkelerini Senato ve Üniversite Yönetim Kurulu kararlarına göre

oluşturmak ve uygulanmasını sağlamak,
g) Üniversitede çeşitli akademik birimler arasında uzaktan öğretim kapsamında işbirliği

gerektiren çalışmaların yürütülmesi amacıyla protokoller düzenlemek,
ğ) Müdürün hazırlayacağı yıllık çalışma raporunu değerlendirmek ve değerlendirme

sonucunu rapor halinde Üniversite Yönetim Kuruluna sunmak,
h) Müdürün görüş ve önerilerini değerlendirerek, karara bağlamak,
ı) Merkezle ilgili düzenleyici işlem taslaklarını hazırlayarak Rektörlüğe sunmak.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Personel ihtiyacı
MADDE 12 – (1) Merkezin personel ihtiyacı, Müdürün önerisi üzerine, 2547 sayılı

Kanunun 13 üncü maddesi hükümlerine göre Rektör tarafından görevlendirilecek personel ile
karşılanır.

Harcama yetkilisi
MADDE 13 – (1) Merkezin harcama yetkilisi Müdürdür.
Yürürlük
MADDE 14 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Iğdır Üniversitesi Rektörü yürütür.
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TEBLİĞLER

Başbakanlık (Hazine Müsteşarlığı)’tan:
TÜRK PARASI KIYMETİNİ KORUMA HAKKINDA 

32 SAYILI KARARA İLİŞKİN TEBLİĞ  
(TEBLİĞ NO: 2018-32/45)

Amaç ve kapsam
MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı

Kararda tanımlanan yetkili müesseselerin kuruluş, faaliyet, şube açma, yükümlülük ve dene-
timlerine dair usul ve esasları düzenlemektir.

Dayanak
MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ, 7/8/1989 tarihli ve 89/14391 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı

ile yürürlüğe konulan Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara dayanılarak
hazırlanmıştır.

Tanımlar
MADDE 3 – (1) Bu Tebliğde geçen; 
a) A grubu yetkili müessese: 4 üncü maddenin ikinci fıkrasında yer alan faaliyetlerde

bulunabilen yetkili müesseseleri,
b) B grubu yetkili müessese: 4 üncü maddenin birinci fıkrasında yer alan faaliyetlerde

bulunabilen yetkili müesseseleri,
c) Bakanlık: Hazine Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakanlığı,
ç) Borsa: Borsa İstanbul A.Ş.’yi,
d) Döviz Alım Belgesi (DAB): Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 sayılı Ka-

rarın 23 üncü maddesi hükmü gereği yetkili müesseseler tarafından düzenlenmesi zorunlu olan
ve usul ve esasları Merkez Bankasınca belirlenen Döviz Alım Belgesini,

e) Döviz Satım Belgesi (DSB): Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 sayılı Ka-
rarın 23 üncü maddesi hükmü gereği yetkili müesseseler tarafından düzenlenmesi zorunlu olan
ve usul ve esasları Merkez Bankasınca belirlenen Döviz Satım Belgesini,

f) Elektronik Para Kuruluşu ve Ödeme Kuruluşlarının temsilcisi: 20/6/2013 tarihli ve
6493 Sayılı Ödeme ve Menkul Kıymet Mutabakat Sistemleri, Ödeme Hizmetleri ve Elektronik
Para Kuruluşları Hakkında Kanunda tanımlanan Elektronik Para Kuruluşu ve Ödeme Kuru-
luşlarının temsilcisini,

g) İç kontrol görevlisi: 20/2/1930 tarihli ve 1567 sayılı Türk Parasının Kıymetini Ko-
ruma Hakkında Kanun, Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 sayılı Karar ve bu Tebliğ
ile bu Kanun, Karar ve Tebliğe dayanılarak yürürlüğe konulan mevzuatla getirilen yükümlü-
lükler ile diğer mevzuatla getirilen yükümlülüklere uyum sağlamak amacıyla istihdam edilen
ve gerekli yetkiyle donatılmış görevliyi,

ğ) Merkez Bankası: Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasını, 
h) Müsteşarlık: Hazine Müsteşarlığını, 
ı) Ödeme hizmeti sağlayıcısı: 6493 sayılı Ödeme ve Menkul Kıymet Mutabakat Sis-

temleri, Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para Kuruluşları Hakkında Kanunun 13 üncü mad-
desinde belirtilen kuruluşları,

i) Şube: Münhasıran yetkili müesseseye bağlı olarak çalışan, idaresi yönetim kurulu
kararı ile atanan yönetici vasıtasıyla yürütülen kuruluşu, 

j) Şube Faaliyet İzin Belgesi: Yetkili müesseselerin Müsteşarlıkça faaliyette bulunma-
sına izin verilen şubeleri için düzenlenen ıslak imzalı ve soğuk damgalı belgeyi,

k) Para makinesi: Yabancı para alım satımı ve buna ilişkin işlemler amacıyla kullanı-
lacak elektronik işlem cihazlarını,

l) Transfer emri: Transfer gerçekleştirebilen kuruluşlar aracılığıyla yapılan transfer yo-
luyla yabancı para alım satım işleminin gerçekleşmesi amacıyla yetkili müessese tarafından
verilen talimatı,
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m) Transfer gerçekleştirebilen kuruluşlar: Bankalar, elektronik para kuruluşu ve ödeme
kuruluşlarının merkez ve şubeleri ile elektronik para kuruluşu ve ödeme kuruluşlarının temsil-
cisi olan yetkili müesseseleri,

n) Yabancı para: Bu Tebliğ hükümleri kapsamında yetkili müessese alım satım işlem-
lerine konu edilen Türk Lirası dışındaki banknotları, madeni paraları ya da transfer gerçekleş-
tirebilen kuruluşlar aracılığıyla yapılan transfere konu edilen kaydi parayı,

o) Yetkili Müessese: Bu Tebliğde tespit edilen usul ve esaslar çerçevesinde işlemler
yapmasına izin verilen anonim şirketleri,

ö) Yetkili Müessese Faaliyet İzin Belgesi: Faaliyette bulunmasına izin verilen yetkili
müesseselerin merkezleri adına düzenlenen ıslak imzalı ve soğuk damgalı belgeyi,

ifade eder.
Faaliyet konusu
MADDE 4 – (1) B grubu yetkili müesseseler Türk Parası Kıymetini Koruma ve ilgili

diğer mevzuat hükümleri çerçevesinde aşağıda belirtilen faaliyetlerde bulunabilirler:
a) Kaydi para hariç yabancı paraları almak ve satmak. 
b) Kaydi para hariç yabancı paraları daha küçük veya daha büyük küpürlerle, ayrı cins

kaydi para hariç yabancı paralarla değiştirmek.
c) Merkez Bankasınca tespit edilen usul ve esaslar çerçevesinde dövizi natık çekleri

satın almak.
ç) Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü tarafından üretilen basılı altınlar

(milli ziynet ve meskük ve benzeri) ile bir kilogramdan küçük bar veya külçe şeklindeki stan-
dart işlenmemiş altınların alım satımını yapmak.

d) Aynı iş günü içerisinde transfer emrinin verilmesi veya işleme konu fiziki teslimatın
yapılması şartıyla; bankalar, yetkili müesseseler ve müşterileriyle bankacılık aracılığıyla yapılan
transferler yoluyla yabancı para almak, satmak ve ayrı cins yabancı paralarla değiştirmek.

(2) A grubu yetkili müesseseler Türk Parası Kıymetini Koruma ve ilgili diğer mevzuat
hükümleri çerçevesinde B grubu yetkili müesseselerin faaliyet konularına ilave olarak aşağıda
belirtilen faaliyetlerde bulunabilirler:

a) Borsaya üye olmak kaydıyla, ilgili yönetmelik ve mevzuat hükümleri çerçevesinde
kıymetli taşlar ile standart ve standart dışı işlenmemiş kıymetli madenlerin ithalini, ihracını ve
Borsada sürdürülmekte olan kıymetli maden ve taşlara ilişkin işlemleri yapmak. 

b) Aynı iş günü içerisinde transfer emrinin verilmesi veya işleme konu fiziki teslimatın
yapılması şartıyla; bankalar, yetkili müesseseler ve müşterileriyle transfer gerçekleştirebilen
kuruluşlar aracılığıyla yabancı para almak, satmak ve ayrı cins yabancı paralarla değiştirmek.

c) Elektronik para kuruluşu ve ödeme kuruluşlarının temsilcisi olarak faaliyet göster-
mek.

ç) Müsteşarlıkça izin verilmesi halinde merkez ve/veya şube adresleri ile uygun görülen
diğer yerlerde para makineleri aracılığıyla yabancı para alım satımı ve buna ilişkin işlemleri
yapmak.

d) Tutar sınırlaması olmaksızın banka kartları ve 10 bin ABD Dolarına kadar ön ödemeli
kartlar aracılığıyla yabancı para alım satımı yapmak.

e) Müsteşarlıkça belirlenecek usul ve esaslar dâhilinde Müsteşarlıktan izin alınması
şartıyla, yurt dışına madeni yabancı para veya Türk Lirası banknot sevkiyatı gerçekleştirmek.

f) Müsteşarlıkça uygun görülen diğer faaliyetleri gerçekleştirmek.
(3) A grubu yetkili müesseseler birinci ve ikinci fıkrada belirtilen faaliyetler haricinde;

B grubu yetkili müesseseler ise, birinci fıkrada belirtilen faaliyetler haricinde faaliyetlerde bu-
lunamazlar. Ayrıca, ticaret unvanlarında, iş yeri açma ruhsatlarında, ilan ve reklamlarında, iş
yerlerinde veya internet sitelerinde bu faaliyetler haricinde işlem yaptıkları izlenimini yaratacak
hiçbir kelime, deyim ve işaret kullanamazlar.

(4) Yetkili müesseseler vadeli işlem ve kredi kartı ile işlemler yapamazlar, yapacakları
işlemleri herhangi bir şekilde taksitlendiremezler.

(5) İkinci fıkranın (f) bendi kapsamında, Müsteşarlıkça uygun görülen faaliyetler Müs-
teşarlık internet sitesinde ilan edilir.

30 Ocak 2018 – Sayı : 30317                                 RESMÎ GAZETE                                 Sayfa : 9



(6) İkinci fıkrada sayılan faaliyetlerden yabancı para alım satımıyla ilgili olanlar diğer
faaliyetlerden ayrı işlem noktaları ve hesaplarda izlenir.

(7) Yetkili müesseseler, Müsteşarlıktan izin almadıkça yabancı para alım satım işlem-
lerinde serbest olarak belirledikleri ve ilan ettikleri alış ve satış kurlarından hesaplanan bedeller
haricinde hiçbir ad altında komisyon ya da ücret talep edemezler.

İzin
MADDE 5 – (1) Yetkili müesseselerin kurulması ve faaliyete geçmesi için Müsteşar-

lıktan izin alınması şarttır.
(2) Faaliyet izni bulunmayanlar veya iptal edilenler, yetkili müessese faaliyetinde bu-

lunamazlar; ticaret unvanlarında, iş yeri açma ruhsatlarında, ilan ve reklamlarında, iş yerlerinde
veya internet sitelerinde dövize ilişkin işlem yaptıkları izlenimini yaratacak hiçbir kelime, de-
yim ve işaret kullanamazlar.

Kuruluş şartları 
MADDE 6 – (1) Kurulmasına izin verilecek yetkili müesseselerin;
a) Anonim şirket olması,
b) Şirketin ana sözleşmesinde yer alan ticaret unvanında A grubu için “Yetkili Müesse-

se”; B grubu için “Sınırlı Yetkili Müessese” ibarelerinin bulunması,
c) Münhasıran yetkili müesseselerin faaliyet konuları ile iştigal etmek üzere kurulması,
ç) A grubu yetkili müesseselerin ödenmiş sermayelerinin 5 milyon Türk Lirasından, B

grubu yetkili müesseselerin ödenmiş sermayelerinin ise 1 milyon Türk Lirasından az olmaması,
d) Türkiye’de yerleşik her bir kurucu ortak ve tüzel kişi kurucu ortaklarda yüzde on

veya daha fazla ortaklık payı bulunan kişiler ile şirket genel müdürünün, yönetim kurulu üye-
lerinin, imza yetkisini haiz çalışanlarının ve A grubu yetkili müesseseler için iç kontrol görev-
lilerinin;

1) Müflis olmaması, konkordato ilan etmiş olmaması ya da hakkında iflasın ertelenmesi
kararı verilmiş olmaması,

2) Taksirli suçlar hariç olmak üzere affa uğramış olsalar dahi süreli hapis veya cezası
ne olursa olsun basit veya nitelikli zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik,
güveni kötüye kullanma, hileli iflas gibi yüz kızartıcı suçlar ile 21/3/2007 tarihli ve 5607 sayılı
Kaçakçılıkla Mücadele Kanununda yer alan kaçakçılık suçları, resmî ihale ve alım satımlara
fesat karıştırma, tefecilik, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama, terörizmin fi-
nansmanı veya Devletin egemenlik alametlerine ve organlarının saygınlığına karşı suçlar, Dev-
letin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli sa-
vunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, yabancı devletlerle olan ilişki-
lere karşı suçlar, vergi kaçakçılığı suçlarından veya bu suçlara iştirakten hükümlü bulunma-
ması,

3) Başvuru tarihi itibarıyla son beş yıl içerisinde; 4 üncü maddeye aykırı faaliyeti se-
bebiyle faaliyet izni veya şube faaliyet izni Müsteşarlıkça iptal edilmiş yetkili müesseselerde
ortaklığı bulunmaması veya genel müdür, yönetim kurulu başkanı, iç kontrol görevlisi ve yö-
netim kurulu üyesi görevlerinden birinde bulunmamış olması, 29 uncu maddenin yedinci fıkrası
kapsamında Müsteşarlığa gerçeğe aykırı bilgi ve belge sunmuş olmaması ve yetkisiz döviz
alım satımı ile ilgili olarak idari yaptırıma uğramamış olması,

4) Kendileri ile yüzde on veya daha fazla ortaklık payı bulunan şirketlerinin vergi borcu
bulunmaması, 

5) Gerekli mali güce ve işin gerektirdiği dürüstlük ile itibara sahip bulunması,
e) Hisse senetlerinin nama yazılı olması ve nakit karşılığı çıkarılması,
f) Ana sözleşmelerinin Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında mevzuat hükümlerine

uygun olması,
şarttır.
Başvuru
MADDE 7 – (1) Yetkili müessese kurulması için Müsteşarlığa yapılacak başvuruya;
a) Şirket ana sözleşme taslağının,
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b) Türkiye’de yerleşik her bir kurucu ortak ve tüzel kişi kurucu ortaklarda yüzde on
veya daha fazla ortaklık payı bulunan kişiler ile şirket genel müdürünün, yönetim kurulu üye-
lerinin, imza yetkisini haiz çalışanlarının ve A grubu yetkili müesseseler için iç kontrol görev-
lilerinin;

1) Müflis olmadıklarına, konkordato ilan etmiş olmadıklarına ve haklarında iflasın er-
telenmesi kararı verilmediğine ilişkin yazılı beyanlarının,

2) Başvuru tarihi itibarıyla son beş yıl içerisinde; 4 üncü madde hükümleri kapsamında
faaliyet izni veya şube faaliyet izni Müsteşarlıkça iptal edilmiş yetkili müesseselerde ortaklığı
bulunmadığına veya yönetim kurulu başkanı, yönetim kurulu üyesi, genel müdür veya iç kont-
rol görevlisi görevlerinden birinde bulunmamış olduğuna, 29 uncu maddenin yedinci fıkrası
kapsamında Müsteşarlığa gerçeğe aykırı bilgi ve belge sunmadıkları ile yetkisiz döviz alım sa-
tımı ile ilgili olarak idari yaptırıma uğramadıklarına dair yazılı beyanlarının,

3) Adli sicil kaydına ilişkin belgelerin, başvuru sahibinin tüzel kişi olması durumunda,
tüzel kişi kurucuların yönetim kurulu başkanı, genel müdür ve yüzde on veya daha fazla or-
taklık payı bulunan ortaklarının adli sicil kaydına ilişkin belgelerin,

4) Kendileri ile yüzde on veya daha fazla ortaklık payı bulunan şirketlerinin vergi borcu
bulunmadığına dair bağlı bulunulan vergi dairesinden alınacak belgenin,

5) Gerçek kişiler için bu Tebliğin Ek 1’inde, tüzel kişiler için Ek-2’sinde yer alan örneğe
uygun şekilde ve noter huzurunda düzenlenip imza edilecek birer beyannamenin,

6) Müsteşarlıkça gerekli görülecek diğer belgelerin,
eklenmesi zorunludur.
Kuruluş izni
MADDE 8 – (1) Kurucular, 7 nci maddede belirtilen bilgi ve belgeler ile birlikte yetkili

müessese kurmak amacıyla kuruluş izni almak üzere Müsteşarlığa başvuruda bulunurlar.
(2) Başvuruları Müsteşarlıkça uygun görülenlere, 13/1/2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk

Ticaret Kanunu hükümleri dâhilinde anonim şirket kurabilmeleri için izin verilir.
(3) Yetkili müessese kurmak için kuruluş izni alan kurucular, faaliyet izni alana kadar

faaliyette bulunamazlar.
Yetkili müessese faaliyet izni
MADDE 9 – (1) Kurucular, kuruluş izni tarihinden itibaren 90 gün içerisinde yetkili

müessesenin kuruluş işlemlerini tamamlayarak faaliyet izni almak üzere Müsteşarlığa başvu-
ruda bulunurlar. Söz konusu süre içerisinde başvuru yapmayan şirketlerin kuruluş izni iptal
edilmiş sayılır. Müsteşarlık zorunlu hallerin tevsiki kaydıyla söz konusu süreyi en fazla 90
güne kadar uzatabilir.

(2) Faaliyet izni almak üzere yapılacak başvuruya;
a) Ana sözleşmenin yayımlandığı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin bir nüshası,
b) Ortaklar tarafından şirket ana sözleşmesinde taahhüt edilen asgari şirket sermayesinin

nakden ve defaten ödendiğini gösterir bankadan alınacak belge,
c) 2/7/1964 tarihli ve 492 sayılı Harçlar Kanunu uyarınca ödenmesi gereken harcın

ödendiğini tevsik eden belge,
ç) 14 üncü madde hükümleri kapsamında, 6 ncı maddenin birinci fıkrasının (ç) bendinde

öngörülen ödenmiş sermaye miktarının onda birine karşılık gelen tutarın Kamu Sermayeli Ban-
kalar veya Kamu Sermayeli Katılım Bankalarından birine yatırıldığını tevsik eden belge veya
aynı tutarda teminat mektubu,

d) A grubu yetkili müesseseler için 500 bin Türk Lirası; B grubu yetkili müesseseler
için 200 bin Türk Lirası başvuru ücretinin yatırıldığını tevsik eden belge,

e) 26 ncı maddede düzenlenen kamera veya görüntü kayıt sisteminin usulüne uygun
olarak kurulduğunu tevsik eden belgeler,

f) Müsteşarlıkça kurumsal yönetime ilişkin belirlenecek veya talep edilecek diğer şart-
ları taşıdığına dair bilgi ve belgeler,

g) A grubu yetkili müesseseler için iç kontrol görevlisi atandığına dair yönetim kurulu
kararı veya açık bir şekilde ve yazılı olarak devredilmesi şartıyla bir veya birden fazla yönetim
kurulu üyesinin iç kontrol görevlisi olarak atandığına ve gerekli yetkilerle donatıldığına dair
yazılı belge,
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ğ) Müsteşarlıkça gerekli görülecek diğer belgeler,
eklenir.
(3) Müsteşarlıkça yapılan inceleme neticesinde durumları uygun görülen yetkili mües-

seselere faaliyette bulunma izni verilerek, şirket adına "Yetkili Müessese İzin Belgesi" düzen-
lenir.

(4) Yetkili müesseseler faaliyette bulunmak üzere izin alınan adreste faaliyete başlan-
dığına dair ilgili vergi dairelerinden alınacak yoklama tutanağını, faaliyet izin tarihinden itiba-
ren 90 gün içerisinde Müsteşarlığa göndermek zorundadır.

(5) Yetkili müesseseler internet sitelerinin açıldığını ve merkezlerinin açık adresinin
resmî internet sitesine eklendiğini faaliyet izni almadan önce Müsteşarlığa bildirmek zorunda-
dır.

Yurt dışında yerleşiklere ilişkin hükümler
MADDE 10 – (1) Yurt dışında yerleşik kişilerden yetkili müessese kuruluş izni için is-

tenecek bilgi ve belgeler hakkında 7 nci maddede yer alan hükümler kıyasen uygulanır.
(2) Birinci fıkranın uygulanması ile ilgili olarak aşağıda belirtilen şartlar aranır:
a) Yurt dışından temin edilecek belgelerin ilgili ülkenin yetkili makamlarınca ve Tür-

kiye’nin o ülkedeki konsolosluğunca veya Lahey Devletler Özel Hukuku Konferansı çerçeve-
sinde hazırlanan ve 20/6/1984 tarihli ve 3028 sayılı Kanun ile onaylanması uygun bulunan Ya-
bancı Resmî Belgelerin Tasdiki Mecburiyetinin Kaldırılması Sözleşmesi hükümlerine göre
onaylanmış olması ve başvuruya belgelerin noter onaylı tercümelerinin de eklenmesi.

b) Yabancı uyruklu gerçek ve tüzel kişilerden istenilecek belgelerin bu kişilerin yerleşik
olduğu ülkede kayıtların tutulduğu bir merci ya da sistem olmaması nedeniyle temin edileme-
mesi durumunda, bu durumun ilgili ülkenin yetkili mercilerinden alınacak bir belge ile Müs-
teşarlığa tevsik edilmesi.

(3) Bulundukları ülkede döviz alım satım işleri ile iştigal eden yurt dışında yerleşik ki-
şilerin Türkiye'de şube kuruluş izni başvurularında;

a) Şirketin kurulduğu ülke resmî makamlarınca onaylı ana sözleşmesi ve Türkçe çevi-
risinin,

b) Şirketin kurulduğu ülke resmî makamlarınca onaylı döviz alım satım işleriyle iştigal
ettiğini ve bu konuda herhangi bir kısıtlaması bulunmadığını gösterir belge ve Türkçe çeviri-
sinin,

c) Faaliyette bulunmak istediği konulara göre 6 ncı maddede yer alan şartları yerine
getirdiğini tevsik eden belgelerin,

ç) Müsteşarlıkça gerekli görülecek diğer belgelerin,
eklenmesi zorunludur.
Şube açma izni
MADDE 11 – (1) A grubu yetkili müesseselerin şube açmaları Müsteşarlığın iznine ta-

bidir. Şube açmak üzere yapılacak başvurulara yönetim kurulu kararının eklenmesi zorunlu-
dur.

(2) B grubu yetkili müesseseler şube açmak için Müsteşarlığa başvuruda bulunamaz
ve yeni şube açamazlar.

Şube faaliyet izni
MADDE 12 – (1) A grubu yetkili müesseseler şube açma izni tarihinden itibaren 90

gün içerisinde ilgili şubenin kuruluş işlemlerini tamamlayarak faaliyet izni almak üzere Müs-
teşarlığa başvuruda bulunurlar. Söz konusu süre içerisinde başvuru yapmayan şirketlerin şube
açma izni iptal edilmiş sayılır.

(2) Şube faaliyet izni almak üzere yapılacak başvuruya;
a) Her bir şube için 6 ncı maddenin birinci fıkrasının (ç) bendinde belirtilen ödenmiş

sermayeye 2 milyon Türk Lirası ilave edildiğine ilişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi’nin bir
nüshası ve artırılan sermayenin tamamının ödendiğini gösterir bankadan alınacak belge,

b) Her bir şube için şirket adına 14 üncü madde hükümleri kapsamında, bu fıkranın (a)
bendinde yer alan ilave ödenmiş sermaye miktarının onda birine karşılık gelen tutarın Kamu
Sermayeli Bankalar veya Kamu Sermayeli Katılım Bankalarından birine yatırıldığını tevsik
eden belge veya aynı tutarda teminat mektubu,
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c) Her bir yeni şube için 200 bin Türk Lirası başvuru ücretinin yatırıldığını tevsik eden
belge,

ç) Şubenin tescil edildiği Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin bir nüshası,
d) 492 sayılı Kanun uyarınca ödenmesi gereken harcın ödendiğini tevsik eden belge,
e) Şube adının ve açık adresinin yetkili müessesenin resmî internet sitesine eklendiğini

tevsik eden belge,
f) Müsteşarlıkça gerekli görülecek diğer belgeler,
eklenir.
(3) Müsteşarlıkça yapılan inceleme neticesinde durumları uygun görülen şubelere Müs-

teşarlıkça "Şube İzin Belgesi" verilir.
(4) Bulundukları ülkede döviz alım satım işleri ile iştigal eden yurt dışında yerleşik ki-

şilerin Türkiye'de şube açmalarında 10 uncu madde hükümleri uygulanır. Açılan ilk şube veya
şubelerden birisi şirketin Türkiye merkezi kabul edilir.

(5) Yetkili müesseselerin 6102 sayılı Kanun çerçevesinde birleşmeleri halinde aşağıda
yer alan hükümler uygulanır:

a) A grubu yetkili müesseseler, birleşip A grubu yetkili müessese olarak faaliyet göste-
rebilirler.

b) B grubu yetkili müesseseler, birleşip B grubu yetkili müessese olarak faaliyet gös-
terebilecekleri gibi, 6 ve 9 uncu maddelerde yer alan şartları sağlamak ve Müsteşarlıktan izin
almak kaydıyla A grubu yetkili müesseseye dönüşmek suretiyle faaliyet gösterebilirler.

c) B grubu yetkili müesseseler ile A grubu yetkili müesseselerin birleşmeleri durumunda
söz konusu işlemler öncesinde Müsteşarlıktan izin alınması zorunludur.

ç) Devralma yoluyla birleşmede devrolunan şirketin merkez ve şubeleri sayılarının top-
lamlarına kadar yeni şube açılabilir. Yeni kuruluş şeklinde birleşme işleminde ise birleşen şir-
ketlerin merkez ve şube sayıları toplamından bir eksik sayıda yeni şube açılabilir.

d) B grubu yetkili müesseselerin aralarında birleşmesi veya A grubu yetkili müessese-
lerin aralarında birleşmesi halinde 30 gün içerisinde;

1) Devrolunan şirketlerin ve varsa şubeleri adına düzenlenmiş faaliyet izin belgeleri-
nin,

2) Ortadan kalkan şirketlerin ve varsa şubeleri adına düzenlenmiş faaliyet izin belge-
lerinin,

3) Birleşme işleminin ticaret siciline tescil edildiğine ilişkin belgenin,
Müsteşarlığa tevdii zorunludur.
(6) Yetkili müesseseler kapanan şubelerini kapanış tarihini izleyen 30 gün içinde kapa-

nışa ilişkin vergi dairesinden alınacak belgelerle birlikte Müsteşarlığa bildirmek zorundadır ve
kapanışı aynı gün içerisinde internet sitesi aracılığıyla ve kapanan şubede yazılı olarak duyur-
mak zorundadır. Kapanan şubeye ait Şube Faaliyet İzin Belgesinin şube kapanış tarihinden iti-
baren 5 gün içerisinde Müsteşarlığa iade edilmesi zorunludur.

(7) Yetkili müesseseler faaliyette bulunmak üzere izin alınan adreste faaliyete başlan-
dığına dair ilgili vergi dairelerinden alınacak yoklama tutanağını faaliyet izin tarihinden itibaren
90 gün içerisinde Müsteşarlığa göndermek zorundadır.

İzin belgesi 
MADDE 13 – (1) Şirket adına düzenlenen "Yetkili Müessese Faaliyet İzin Belgesi" ve

"Şube Faaliyet İzin Belgesi" iş yerinde herkesin görebileceği şekilde asılı bulundurulmak zo-
rundadır.

(2) 492 sayılı Kanun uyarınca ödenmesi gereken harcın ödendiğinin tevsik edilmesi
kaydıyla, kaybedilen veya herhangi bir nedenle Müsteşarlıkça yenilenmesi istenilen Yetkili
Müessese Faaliyet İzin Belgesi ile Şube Faaliyet İzin Belgesinin yenisi ilgilinin talebi üzerine
düzenlenebilir.

(3) Yetkili Müessese Faaliyet İzin Belgesi bulunmayan gerçek veya tüzel kişiler ticari
amaçla döviz alım satımı yapamazlar.

(4) Yetkili müesseselerin A grubu veya B grubu olduklarını belirtir ibareleri iş yerlerinde
veya tabelalarında herkesin görebileceği şekilde bulundurmaları zorunludur.
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(5) Yetkili müesseselerin ABD Doları ile Avro olmak üzere en az iki döviz kurunun alış
ve satış bilgilerini herkesin görebileceği şekilde iş yerlerinde bulundurmaları zorunludur.

Bloke hesabı ve teminat mektubu
MADDE 14 – (1) Bu Tebliğ hükümleri uyarınca yetkili müesseseler tarafından Kamu

Sermayeli Bankalar veya Kamu Sermayeli Katılım Bankalarından birine yatırılan tutarlar, mev-
duat bankaları için mevduat hesaplarında, katılım bankaları için katılım fonu hesabında bloke
olarak izlenir, teminat mektubu ise Müsteşarlıkta muhafaza edilir. Herhangi bir nedenle faali-
yetin sona ermesi halinde, bu tutarlardan öncelikle vergi, resim ve harç yükümlülükleri karşı-
landıktan sonra kalan tutar Müsteşarlığın talimatı üzerine ilgili şirkete ödenir.

(2) Söz konusu tutarların haciz işlemine, icra takibine veya ihtiyati tedbire konu edil-
mesi halinde, haciz işleminin, icra takibinin veya ihtiyati tedbirin kaldırılması için Müsteşar-
lıkça ilgili yetkili müesseseye 90 günlük süre verilir. Haciz işlemi veya icra takibi devam ettiği
sürece hesaptaki tutarlar yetkili müesseseye ödenmez ve teminat mektubu yetkili müesseseye
iade edilmez.

(3) Bu hesaptaki tutarların vadesi ile faiz oranı veya kar payının Kamu Sermayeli Ban-
kalar veya Kamu Sermayeli Katılım Bankalarıyla yetkili müessesenin yapacağı anlaşmaya göre
serbest olarak tayin edilmesi esas olup, söz konusu faiz veya kar payının yetkili müesseseler
tarafından tasarrufu serbesttir. Teminat mektuplarına ilişkin Müsteşarlıktan faiz, kâr payı ve
diğer isimler adı altında hiçbir bedel talep edilemez.

(4) Merkez ve şubeler adına yatırılan tutarlar tek bir hesapta izlenmek zorundadır.
(5) Bloke hesabın kullanılacağı bankanın değiştirilmesi durumunda Müsteşarlıktan izin

alınması zorunludur. 
Kurumsal yönetim ve iç sistemler
MADDE 15 – (1) Yetkili müesseselerin kurumsal yönetimine ilişkin yapı ve süreçler

ve bunlara ilişkin esaslar Müsteşarlık tarafından belirlenir.
(2) B grubu yetkili müesseselerin aşağıdaki şartları taşıması zorunludur:
a) Hizmetin gerektirdiği yeterli mekân ve teknik donanımın sağlanmış, iş yerinin amaca

uygun olarak tefriş edilmiş olması.
b) Müsteşarlıkça belirlenecek unvan ve görevdeki personelin Müsteşarlık internet site-

sinde ilan edilecek eğitimlere katılması ve söz konusu eğitimleri başarıyla tamamlaması.
c) Müsteşarlığın talep edeceği bilgi ve ödeme kaydedici cihaz sistemlerinin kurulması.
ç) 27 nci maddede belirtilen şartları haiz internet sitesinin kurularak usulüne uygun şe-

kilde ilan edilmesi.
d) 26 ncı maddede öngörülen kamera ve görüntü kayıt sisteminin usulüne uygun şekilde

kurulması.
(3) A grubu yetkili müesseselerin, ikinci fıkrada B grubu yetkili müesseselere ilişkin

olarak sayılan şartların yanı sıra aşağıdaki şartları taşıması zorunludur:
a) Genel müdürünün en az 3 yıl ekonomi, finans, yetkili müessese ve/veya kıymetli

maden işletmeciliği konularında deneyime sahip ve lisans düzeyinde eğitimini tamamlamış ol-
ması.

b) İç kontrol görevlisinin en az lisans düzeyinde eğitimini tamamlamış olması.
c) Tüm iş ve işlemlerinin, kambiyo mevzuatı ve ilgili diğer mevzuata, şirketin iç yö-

nergeleri ile yönetim stratejisi ve politikalarına uygunluğunun sürekli kontrol edilmesi, denet-
lenmesi ile hata, hile ve usulsüzlüklerin tespiti ve önlenmesi amacıyla risk yönetim sistemleri
de dâhil olmak üzere etkin bir iç kontrol sistemi kurması.

ç) Faaliyet konularına ve şubenin ihtiyacına uygun sağlıklı bir yönetimin, merkez ile
irtibatlı ve Müsteşarlığın düzenlemelerine uygun muhasebe sistemi ile kayıt ve belge düzeninin,
süratli bir iş akışı ve iletişimin kurulmuş, şube uhdesinde bulunacak varlıklara ilişkin sigorta
dâhil olmak üzere gerekli güvenlik önlemlerinin alınmış bulunması.

d) 11/10/2006 tarihli ve 5549 sayılı Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında
Kanun kapsamındaki yükümlülüklerin yerine getirilmesi ve dolandırıcılığın önlenmesi için şu-
beler tarafından kullanılacak iç kontrol yöntemlerinin oluşturulması ve şubelerin merkezi bir
sistem aracılığıyla gözetiminin sağlanması.

Sayfa : 14                               RESMÎ GAZETE                                 30 Ocak 2018 – Sayı : 30317



e) 16 ncı madde kapsamında, 1567 sayılı Kanun, Türk Parası Kıymetini Koruma Hak-
kında 32 sayılı Karar ve bu Tebliğ ile bu Kanun, Karar ve Tebliğe dayanılarak yürürlüğe ko-
nulan mevzuatla getirilen yükümlülüklere uyum sağlamak amacıyla bir iç kontrol sistemi oluş-
turulması ve yönetim kurulunca iç kontrol görevlisi atanması veya açık bir şekilde ve yazılı
olarak devredilmesi şartıyla bir veya birden fazla yönetim kurulu üyesinin iç kontrol görevlisi
olarak görevlendirilmesi ve gerekli yetkilerle donatılması.

f) Müsteşarlığın talep edeceği diğer kurumsal yönetim şartlarının sağlanması.
İç kontrol görevlisi ve iç kontrol sistemi
MADDE 16 – (1) A grubu yetkili müesseseler bu Tebliğde belirtildiği şekilde iç kontrol

görevlisi atayarak Müsteşarlıkça belirlenecek usul ve esaslar dâhilinde iç kontrol sistemi oluş-
turmak zorundadır.

(2) A grubu yetkili müesseseler için öngörülen iç kontrole ilişkin hususlar, dışarıdan
hizmet alımı yoluyla da yapılabilir.

Adres ve unvan değişikliği
MADDE 17 – (1) Yetkili müesseselerin merkez ve şubeleri, Müsteşarlığa bildirdikleri

adresleri dışında bir yerde faaliyette bulunamazlar.
(2) Merkez ve şubelerinin adreslerinde meydana gelen değişikliklerin 30 gün içerisinde,

eski adresin terkedildiğine ve yeni adreste işe başlanıldığına dair ilgili vergi dairelerinden alı-
nacak belgelerle birlikte ilgili merkez ve şubenin telefon numarası, faks, e-posta ile serbest
muhasebeci, serbest muhasebeci mali müşavir veya yeminli mali müşavir bilgileri de eklenerek
Müsteşarlığa bildirilmesi zorunludur. Ayrıca yeni adresin tescil ve ilan edildiği Türkiye Ticaret
Sicili Gazetesinin bir nüshasının yeni adreste işe başlanıldığı tarihten itibaren 30 gün içerisinde
Müsteşarlığa gönderilmesi zorunludur.

(3) A grubu yetkili müesseseler ile 12 nci maddenin beşinci fıkrası kapsamında birleşen
B grubu yetkili müesseseler, merkez ve şubelerinin adresleri altında birleşilen veya devralan
şirket internet sitesinde bu durumu yayımlamak zorundadır. Yayımlanan adreslerde meydana
gelen değişiklikler yeni adreste işe başlanıldığı tarih itibarıyla internet sitesinde ilan edilir.

(4) Adres değişikliği gerçekleştirilen merkez veya şubenin söz konusu değişikliği mü-
teakip 6 ay içerisinde adresinin yeniden değiştirilmesi Müsteşarlık iznine tabidir.

(5) Yetkili müesseselerin unvan değişikliği Müsteşarlığın iznine tabidir.
Hisse devirleri
MADDE 18 – (1) Yetkili müesseselerin ortaklarında değişikliğe neden olan hisse de-

virleri Müsteşarlığın iznine tabidir.
(2) Müsteşarlığa yapılacak izin başvurularında, hisseleri devralacak gerçek kişiler ile

hisseleri devralacak tüzel kişilerde yüzde on veya daha fazla ortaklık payı bulunan ortakların
kurucu ortaklarda aranılan şartları haiz olması ve bu durumun 7 nci maddenin birinci fıkrasının
(b) bendinde belirtilen belgeler ile tevsiki gereklidir.

(3) Yetkili müesseselerde, faaliyet izni verildiği tarihten itibaren 1 yıl geçmedikçe hisse
devri gerçekleştirilemez.

(4) Bu madde kapsamında yapılan hisse devirlerine ilişkin noter onaylı yönetim kurulu
kararı ile değişikliğin tescil edildiği Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin bir örneğinin veya hisse
devirlerine ilişkin pay defterinin ilgili sayfalarının noter onaylı örneğinin hisse devir tarihinden
itibaren 30 gün içerisinde Müsteşarlığa gönderilmesi zorunludur.

(5) Mevcut hissedarların aralarında gerçekleşen hisse devirlerinde; birinci, ikinci ve
üçüncü fıkra hükümleri uygulanmaz.

Bilgi verme
MADDE 19 – (1) Yetkili müesseseler, Müsteşarlık internet sitesinde belirtilen her türlü

bilgi ve belgeyi belirtilen şekil ve sürelerde Müsteşarlığa göndermek zorundadır.
(2) Yetkili müesseseler yıllık bilanço ve kar/zarar tablolarının onaylı örneklerini ilgili

oldukları yılı takip eden yılın en geç Nisan ayı sonuna kadar Müsteşarlığa göndermek zorun-
dadır.
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(3) Yetkili müesseseler unvanları, gerçek kişi ortakları ile hisseleri devralacak tüzel ki-
şiler de yüzde on veya daha fazla ortaklık payı bulunan ortakları, yönetim kurulu başkan ve
üyeleri, genel müdür veya yöneticileri, imza yetkisini haiz çalışanları ile iç kontrol görevlilerine
ilişkin bilgiler ve iletişim bilgilerinde meydana gelen değişiklikleri, değişiklik tarihinden iti-
baren 10 gün içerisinde Müsteşarlığa bildirmek zorundadır.

(4) Yetkili müesseselerin bağımsız denetime tabi olmaları durumunda bağımsız denetim
raporu, yetkili müessesenin internet sitesinde en geç ilgili oldukları yılı takip eden yılın Haziran
ayı sonuna kadar yayımlanır.

(5) Yetkili müesseseler, faaliyete ara verecek merkez ve/veya şubelerini, faaliyete ara
vermeden en az 10 gün önce Müsteşarlığa bildirmek zorundadır. Faaliyete ara veren yetkili
müesseselerin bu süre içerisinde doğacak olan idari ve mali yükümlülüklerini yerine getirmesi
gerekmektedir. Faaliyete ara veren yetkili müesseseler verilen aranın bitmesini müteakip 10
gün içerisinde faaliyete başladıklarını Müsteşarlığa bildirmek zorundadır.

(6) Müsteşarlık, yetkili müesseselerden gerek görülen her türlü bilgi ve belgeyi belir-
leyeceği şekil, ortam ve sürelerde isteyebilir.

(7) Bu Tebliğ uyarınca başvurulardan, başvurulara ilişkin belgelerden ve bildirilmesi
zorunlu olan durumlardan hangilerinin Müsteşarlığa bilgi sistemleri aracılığıyla ve ne şekilde
iletileceğine ilişkin usul ve esaslar Müsteşarlık internet sitesinde yayımlanır.

(8) A grubu yetkili müesseseler 4 üncü maddenin ikinci fıkrasında belirtilen faaliyetlerin
hangilerini icra ettiklerini söz konusu faaliyete başladıkları tarihten itibaren 30 gün içerisinde
tevsik edici belgelerle birlikte Müsteşarlığa bildirmek zorundadır. 

(9) Yetkili müesseseler, ödenmiş sermayelerinde meydana gelen değişiklikleri değişik-
liğe ilişkin noter onaylı yönetim kurulu kararı ile değişikliğin tescil edildiği Türkiye Ticaret
Sicili Gazetesinin bir örneği veya pay defterinin ilgili sayfalarının noter onaylı örnekleri ile
birlikte değişiklik tarihinden itibaren 30 gün içerisinde Müsteşarlığa bildirmek zorundadır.

Hesap ve belge düzeni
MADDE 20 – (1) Yetkili müesseseler;
a) 6102 sayılı Kanun ve 4/1/1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanununa göre işlet-

menin ihtiyacına uygun birinci sınıf tacirlerin tutmak zorunda oldukları defter ve kayıtları tut-
mak,

b) Merkez Bankasınca belirlenen usul ve esaslar dâhilinde her bir işlem itibarıyla döviz
veya TL kabul edildiği anda döviz alımlarında DAB, döviz satımlarında DSB düzenlemek,

c) Faaliyet konuları ile ilgili olarak ilgili mevzuatta düzenlenmesi zorunlu olan diğer
belgeleri düzenlemek ve gerekli kayıtları usulüne uygun şekilde tutmak,

zorundadır.
Müşteri tanıma kuralı
MADDE 21 – (1) Yetkili müesseseler, 5549 sayılı Kanun ve ilgili mevzuatta yer alan

usul ve esaslar çerçevesinde müşterilerinin kimlik bilgileri ile istenilen diğer bilgileri tespit
ederler.

(2) Ön ödemeli kartlara ilişkin yapılan tüm işlemlerde tutar sınırlaması olmaksızın kim-
lik bilgilerinin tespit edilmesi zorunludur.

Çerçeve sözleşme imzalama yükümlülüğü
MADDE 22 – (1) A grubu yetkili müesseseler 4 üncü maddenin ikinci fıkrasının (b)

bendinde belirtilen transfer gerçekleştirebilen kuruluşlar aracılığıyla yapılacak yabancı para
alım satım işlemlerini sürekli iş ilişkisi içerisinde bulunacağı müşterileriyle yapmaya başla-
madan önce, yazılı bir sözleşme taslağını müşteriye fiziki olarak vermek zorundadır. Bu söz-
leşme, yetkili müesseseyle müşterisi arasındaki sürekli ilişkiyi genel olarak düzenleyen, baş-
langıçta bir kez akdedilen ve münferit işlemlerin esasını oluşturan bir çerçeve anlaşmasıdır.

(2) Çerçeve sözleşmenin bir örneği, sözleşmenin yapılmasını takiben kağıt üzerinde
veya elektronik ortamda müşteriye verilir.

(3) Çerçeve sözleşme yapılan her müşteriye ayrı bir müşteri numarası verilir. Bir müş-
teriye verilmiş olan müşteri numarası, çerçeve sözleşmesinin sona erme tarihi üzerinden 10 yıl
geçmedikçe bir başka müşteriye verilemez.
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(4) Çerçeve sözleşme kullanımına ilişkin Müsteşarlıkça belirlenecek diğer usul ve esas-
lar Müsteşarlık internet sitesinde yayımlanır.

Yabancı para alım satım hesaplarının işleyişi
MADDE 23 – (1) A grubu yetkili müesseseler tarafından transfer gerçekleştirebilen

kuruluşlar aracılığıyla ve B grubu yetkili müesseseler tarafından bankalar aracılığıyla yapılan
transfer yoluyla yabancı para alım satım işlemlerinde aşağıda belirtilen esaslar uygulanır:

a) Aynı iş günü içerisinde transfer emrinin verilmesi veya işleme konu fiziki teslimatın
yapılması şarttır.

b) A grubu yetkili müessese, transfer gerçekleştirebilen kuruluşlar üzerinden transfer
yoluyla müşterilerine yabancı para alım satım hizmeti sunarken sadece alım satım için kulla-
nılmak üzere her bir yabancı para cinsi için ayrı ayrı olmak üzere bankalar nezdinde yabancı
para alım satımı için vadesiz hesap veya özel cari hesap, ödeme kuruluşları nezdinde ödeme
hesabı ve elektronik para kuruluşları nezdinde hesap açmak zorundadır. 

c) B grubu yetkili müessese, bankalar üzerinden transfer yoluyla müşterilerine yabancı
para alım satım hizmeti sunarken sadece alım satım için kullanılmak üzere her bir yabancı para
cinsi için ayrı ayrı olmak üzere bankalar nezdinde yabancı para alım satımı için vadesiz hesap
veya özel cari hesap açmak zorundadır. 

ç) Her bir para cinsi için sadece bir hesap kullanılabilir. Merkez ve şubeler için ayrı he-
saplar açılabilir. Söz konusu hesaplar yabancı para alım satım işlemleri dışında herhangi bir
işlem için kullanılamaz. Yabancı para alım satım işlemi için müşteriler tarafından bu hesaplara
gönderilen tutarlar işlem gerçekleştirilene kadar yetkili müessese tarafından herhangi bir şekilde
değerlendirilemez. Söz konusu hesap bilgilerinin Müsteşarlığa 30 gün içerisinde bildirilmesi
zorunludur.

d) Yetkili müesseselerin söz konusu hesapların yalnızca yabancı para alım satımı için
kullanılacağını A grubu için ilgili transfer gerçekleştirebilen kuruluşlara ve B grubu için ban-
kalara hesap açılırken bildirmesi gerekir.

e) Yetkili müessese, yabancı para alım satım hesaplarında bulunan tutarlara ilişkin ka-
yıtları, her bir müşteri bazında takibini sağlayacak şekilde tutar.

f) Yetkili müesseseler bu Tebliğ kapsamında yürütecekleri faaliyetlerin sürekliliğine ve
yabancı para alım satım hesapları ve müşteri bilgilerinin güvenliğine ve gizliliğine dair gerekli
tedbirleri almak zorundadır.

g) A grubu yetkili müessese yabancı para alım satımı hesaplarında bulunan tutarlara
ilişkin kendi kayıtları ile transfer gerçekleştirebilen kuruluşlardan alınacak hesap ekstrelerini
günlük olarak karşılaştırarak her iş günü bir önceki iş gününe ait kayıtların mutabakatını sağ-
lamakla yükümlüdür. B grubu yetkili müessese yabancı para alım satımı hesaplarında bulunan
tutarlara ilişkin kendi kayıtları ile bankalardan alınacak hesap ekstrelerini günlük olarak kar-
şılaştırarak her iş günü bir önceki iş gününe ait kayıtların mutabakatını sağlamakla yükümlüdür.
Zamanlama farkından kaynaklanan uyumsuzluklar hariç olmak üzere mutabakat sağlanmasına
ilişkin yapılan her türlü düzeltme işleminin kaydının saklanması zorunludur. 

ğ) Yabancı para hesaplarının mutabakat işlemlerine ilişkin ekstreler yetkili müesseseler
tarafından elektronik ortamda saklanır.

h) Müşteri tarafından başlatılan yabancı para alım satımında yetkili müessese, yabancı
para alım satımının tam tutarının müşteri nezdine geçmesinden sorumludur. Transfer gerçek-
leştirebilen kuruluşlardan kaynaklanan teknik sıkıntılardan dolayı tutarların müşteri nezdine
geçmemesi durumunda ilgili bankadan tevsik edici yazı alınması ve yetkili müessese tarafından
ilgili yazının 5 yıl süreyle saklanması zorunludur.

ı) A grubu yetkili müesseselerin transfer gerçekleştirebilen kuruluşlar ve B grubu yetkili
müesseselerin bankalar aracılığıyla yaptıkları transferler yoluyla gerçekleştirilen yabancı para
alım satım işlemlerinde yetkili müessese tarafından her bir işleme özel işlem numarası verilir.
Söz konusu işlem numarası yetkili müesseseler tarafından A grubu yetkili müesseselerin trans-
fer gerçekleştirebilen kuruluşlara ve B grubu yetkili müesseselerin bankalara verdikleri transfer
talimatlarında ve işlemler sonucunda kesilen DAB ve DSB’lerde belirtilir.
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i) Yabancı para alım satım hesapları, yabancı para alım satım işlemi veya bu işlemlere
ilişkin tutarların söz konusu hesaplara aktarılması dışında herhangi bir iş ve işlem için kulla-
nılamaz veya teminat olarak gösterilemez.

j) Yabancı para alım satım hesaplarına her ne ad altında olursa olsun faiz ve/veya kâr
payı işletilemez.

(2) B grubu yetkili müesseselerin bankalar, yetkili müesseseler ve müşterileriyle ban-
kacılık aracılığıyla yapacakları yabancı para alım satımına ilişkin işlemlerde birinci fıkrada yer
alan hükümler uygulanır. 

Yabancı para alım satım hesaplarının bloke edilmesi
MADDE 24 – (1) Yetkili müessesenin faaliyet izninin iptal edilmesi veya iradi ya da

zorunlu tasfiyeye tabi tutulması halinde yabancı para alım satım hesapları, müşterilerin hakla-
rının tazmin edilmesi ve yetkili müessesenin bu Tebliğden kaynaklanan yükümlülüklerinin ye-
rine getirilmesini teminen ilgili transfer gerçekleştirebilen kuruluşlar tarafından Müsteşarlık
tarafından yapılacak bildirime istinaden bloke edilir. Söz konusu yükümlülüklerin yerine geti-
rilmesini müteakip hesaplar üzerindeki blokaj Müsteşarlık tarafından yapılacak bildirime isti-
naden kaldırılır.

Transfer emrinin alınması
MADDE 25 – (1) Transfer emrinin transfer gerçekleştirebilen kuruluşlara ulaştığı an,

transfer emrinin alındığı an olarak kabul edilir. Transfer emrinin transfer gerçekleştirebilen ku-
ruluşlara iş günü ya da mesai saatleri dışında ulaşması durumunda, transfer emri izleyen ilk iş
günü alınmış sayılır.

Kamera veya görüntü kayıt sistemi
MADDE 26 – (1) Yetkili müesseseler işlem yapılan her bir vezne, para makinesi ile iş-

lem yapan kişileri gösterecek şekilde yeterli sayıda kamera veya görüntü kayıt sistemini çalışır
şekilde kurulu bulundurmak zorundadır. Kamera veya görüntü kayıt sistemleri ile elde edilen
kayıtların kayıt tarihinden itibaren 6 ay süreyle saklanması zorunludur.

(2) Yetkili müesseseler faaliyete ara verdikleri dönemde kamera veya görüntü kayıt sis-
temlerini çalışır durumda bırakmak zorundadır.

(3) Yetkili müesseseler kamera veya görüntü kayıt sistemlerinde meydana gelen arıza-
ları en geç arızanın meydana geldiği günü takip eden iş günü sonuna kadar Müsteşarlığa ve
sistemin bakımını üstlenen firmalara bildirmek zorundadır. Söz konusu arızaların en kısa sürede
giderilmesi ile Müsteşarlığa arızanın giderildiği ve sistemin tekrar çalışır hale geldiği tarihe
dair sistem bakımını üstlenen firmadan alınacak yazı eklenerek bilgi verilmesi gerekir.

(4) Kamera veya görüntü kayıt sisteminin bu Tebliğde yer alan şartları taşıyacak şekilde
kurulduğuna ilişkin söz konusu sistemleri kuran firmalardan belge alınması zorunludur.

İnternet sitesi
MADDE 27 – (1) Yetkili müesseseler, bir internet sitesi açmak ve bu sitenin belirli bir

bölümünü bu Tebliğ ve Tebliğ kapsamında Müsteşarlıkça çıkarılacak genelge hükümlerine
göre yapılması gereken ilanların yayımlanmasına tahsis etmek zorundadır.

(2) Yetkili müesseselerin internet sitelerinde yayımlanacak asgari içerikler Müsteşarlık
internet sitesinde yayımlanır.

(3) Merkezlerinin ve varsa şubelerinin adres ve iletişim bilgilerinin yetkili müessesenin
internet sitesinde yayımlanması ve şubelerine ilişkin listenin güncel tutulması zorunlu olup,
adres ve iletişim bilgilerinin, adres veya iletişim bilgisi değişikliğinin yapıldığı tarihten itibaren
en geç beş gün içinde internet sitesinde yayımlanması zorunludur.

(4) Yetkili müesseseler A grubu veya B grubu olduklarını belirtir ibareleri internet si-
telerinin giriş sayfalarında bulundurmak zorundadır.

Denetim
MADDE 28 – (1) Yetkili müesseselerin faaliyet ve işlemleri, 1567 sayılı Kanuna göre

inceleme ve soruşturma yapmaya yetkili bulunan denetim elemanları ile ilgili mevzuat gereği
denetim yapmaya yetkili merci ve elemanlar tarafından incelenebilir.

(2) Merkez Bankası yetkili müesseselerde inceleme yapmaya yetkilidir.
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(3) Yetkili müesseseler birinci ve ikinci fıkrada geçen denetim elemanlarının ve merci-
lerin isteyecekleri her türlü bilgi, belge ve bunlara ilişkin kayıtları, faaliyet için kullanılan sis-
temlere erişimi sağlayacak şifrelerini, evrak ile defterlerini vermek ve inceleme için gerekli
kolaylığı sağlamak zorundadır.

Yaptırım
MADDE 29 – (1) "Faaliyet İzin Belgesi" verilmesinden önce faaliyete geçen yetkili

müessesenin kuruluş izni Müsteşarlıkça iptal edilir ve kurucuları ile şirket hakkında 1567 sayılı
Kanun uyarınca yasal işlem başlatılır.

(2) "Şube Faaliyet İzin Belgesi" verilmesinden önce faaliyete geçen şubenin kuruluş
izni Müsteşarlıkça iptal edilir  ve şirket hakkında 1567 sayılı Kanun uyarınca yasal işlem baş-
latılır.

(3) Faaliyet izin ve şube faaliyet izin tarihlerinden itibaren 90 günlük süre içerisinde
faaliyete geçilmemesi halinde, Müsteşarlıkça verilen faaliyet izni ve şube faaliyet izni iptal
edilir. İptal edilen “Yetkili Müessese Faaliyet İzin Belgesi" ve/veya “Şube Faaliyet İzin Belgesi”
nin, iptal işleminin tebliğinden itibaren 5 gün içerisinde Müsteşarlığa gönderilmesi zorunludur.
Aksi takdirde şirket hakkında 1567 sayılı Kanun uyarınca yasal işlem başlatılır.

(4) Faaliyete aralıksız 120 gün veya yıl içerisinde toplam 180 iş günü ara veren yetkili
müessese veya şubenin faaliyet izni Müsteşarlıkça iptal edilir.

(5) 4 üncü maddede yer alan hükümlere aykırı faaliyette bulunduğu tespit edilen yetkili
müessese hakkında 1567 sayılı Kanun uyarınca yasal işlem başlatılır ve yetkili müessesenin
faaliyet izni Müsteşarlıkça iptal edilir. Bu fıkra kapsamında faaliyet izni iptal edilen yetkili
müessese ve hissedarları 5 yıl boyunca yeni yetkili müessese kuruluş veya faaliyet izni başvu-
rusunda bulunamazlar.

(6) Yetkili müessese tarafından faaliyette bulunmak üzere izin alınan adreste diğer bir
gerçek veya tüzel kişi tarafından faaliyette bulunulamaz. Bu durumun tespiti halinde yetkili
müessese hakkında 1567 sayılı Kanun uyarınca yasal işlem başlatılır. Söz konusu durumun
sona erdirilmesini teminen 60 gün süre verilir. Bu süre içerisinde izin alınan adreste gerçek-
leştirilen diğer faaliyetin sona erdirildiğine dair ilgili vergi dairesinden alınacak belgelerin Müs-
teşarlığa gönderilmesi zorunludur. Bu sürenin bitimine rağmen diğer faaliyete devam edildi-
ğinin anlaşılması veya söz konusu aykırılığın tekerrürü halinde faaliyet izni iptal edilir.

(7) Müsteşarlığa yapılan başvurularda gerçeğe aykırı belge verildiğinin ya da beyanda
bulunulduğunun tespiti halinde yetkili müessese ve gerçeğe aykırı belge veya beyan veren ki-
şiler hakkında 1567 sayılı Kanun uyarınca yasal işlem başlatılır. Gerçeğe aykırı belge veya be-
yan veren kişilerin şirket ortağı olması durumunda ortaklıktan çıkarılması; genel müdür, yö-
netim kurulu üyesi, imza yetkisini haiz çalışan veya iç kontrol görevlisi olması durumunda söz
konusu görevden azledilmesi için 60 güne kadar süre verilir. Belirtilen süre sonunda gerekli
işlemlerin gerçekleştirilmemesi durumunda verilmiş olan yetkili müessese faaliyet izni iptal
edilir.

(8) Yetkili müessesenin ya da yetkili müessesenin tüzel kişi ortağının, ortak sıfatı taşı-
mayan kişi ya da kişilerce fiilen sahiplenilip, sevk ve idare edildiğinin tespit edilmesi duru-
munda, başkaca bir uyarıya gerek olmaksızın Yetkili Müessese Faaliyet İzin Belgesi iptal edi-
lir.

(9) Yetkili müessese kurucu, ortak, tüzel kişi kurucu ortaklarda yüzde on veya daha
fazla ortaklık payı bulunan kişiler, genel müdür, yönetim kurulu üyesi, imza yetkisini haiz ça-
lışanları ya da iç kontrol görevlisinin 6 ncı maddenin ilgili hükümlerinde belirtilen şartları kay-
bettiğinin tespit edilmesi durumunda söz konusu kişinin veya tüzel kişi kurucu ortağın ortak-
lıktan çıkarılması ya da görevden azledilmesi için 60 güne kadar süre verilir. Verilen süre içe-
risinde gerekli işlemlerin gerçekleştirilmemesi durumunda verilmiş olan yetkili müessese faa-
liyet izni iptal edilir. 

(10) Finansal tablolar ve muhasebe kayıtları esas alınarak yapılan denetimlerde, 6 ncı
maddenin birinci fıkrasının (ç) bendinde öngörülen ödenmiş sermaye miktarının en az üçte iki-
sinin özkaynak içinde mevcudiyetinin korunmadığının veya ortakların şirketle olan borç alacak
ilişkilerine ilişkin hesap hareketlerinde geri çekildiğinin tespiti halinde faaliyet izni iptal edilir.
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Sermayenin üçte ikisinden daha az bir tutarın özkaynak içinde mevcudiyetini korumadığının
veya ortakların şirketle olan borç alacak ilişkilerine ilişkin hesap hareketlerinde geri çekildiği-
nin tespiti halinde yetkili müesseseye 6 ncı maddenin birinci fıkrasının (ç) bendinde öngörülen
ödenmiş sermaye miktarının sağlanmasını teminen en fazla 90 güne kadar süre verilir. Bu süre
içerisinde öngörülen sermaye miktarının sağlanamaması durumunda faaliyet izni iptal edilir.

(11) Yetkili müessese veya ortaklarının veya tüzel kişi kurucu ortaklarda yüzde on veya
daha fazla ortaklık payı bulunan kişilerin yetkili müessesenin Müsteşarlık kayıtlarında yer alan
merkez, şube ve internet adresleri dışında faaliyet gösterdiğinin tespiti halinde yetkili müessese
veya yetkisiz faaliyet gösteren ortakları veya tüzel kişi kurucu ortaklarda yüzde on veya daha
fazla ortaklık payı bulunan kişiler hakkında 1567 sayılı Kanun uyarınca yasal işlem başlatılır.
Söz konusu yetkisiz faaliyeti yetkili müessesenin veya şirket tek ortaklıysa bu tek ortağın ger-
çekleştirmesi durumunda yetkili müessese faaliyet izni iptal edilir. Yetkisiz faaliyeti gerçek-
leştiren kişilerin ortak olması ya da tüzel kişi kurucu ortaklarda yüzde on veya daha fazla or-
taklık payı bulunması durumunda ortaklıktan çıkarılması; genel müdür, yönetim kurulu üyesi,
imza yetkisini haiz çalışan veya iç kontrol görevlisi olması durumunda söz konusu görevden
azledilmesi için 60 güne kadar süre verilir. Belirtilen süre sonunda gerekli işlemlerin gerçek-
leştirilmemesi durumunda verilmiş olan yetkili müessese faaliyet izni iptal edilir. Bu fıkra kap-
samında faaliyet izni iptal edilen yetkili müessese ve hissedarları 5 yıl boyunca yeni yetkili
müessese kuruluş veya faaliyet izni başvurusunda bulunamazlar.

(12) Yetkili müessesenin faaliyete geçmesinden sonra ana sözleşmesini 6 ncı maddeye
aykırı olarak değiştirmesi durumunda faaliyet izni iptal edilir ve 1567 sayılı Kanun uyarınca
yasal işlem başlatılır.

(13) 12 nci madde kapsamında; yetkili müessese birleşmelerinden önce Müsteşarlıktan
izin alınmaması, birleşmenin ticaret siciline tescilinden itibaren 30 gün içerisinde Şube Faaliyet
İzin Belgesi alınması için Müsteşarlığa yazılı başvuruda bulunulmaması veya süresi içerisinde
başvuru yapılması ancak 6 ve 9 uncu maddelerde belirtilen yükümlülüklerin yetkili müessese
birleşmelerinin ticaret siciline tescilinden itibaren 90 gün içerisinde yerine getirilememesi hal-
lerinde devrolunan şirketlerin adına düzenlenmiş yetkili müessese izin belgeleri ve devrolunan
şirketlerin şubeleri için düzenlenmiş Şube Faaliyet İzin Belgeleri başka bir işleme gerek ol-
maksızın iptal edilir.

(14) 14 üncü maddenin ikinci fıkrasında belirtilen 90 günlük süre içerisinde haciz işle-
minin, icra takibinin veya ihtiyati tedbirin kaldırılmaması halinde Yetkili Müessese Faaliyet
İzin Belgesi iptal edilir.

(15) Yetkili müesseselerin iş yerlerinde ve tabelalarında kendi ticaret unvanları ve tem-
silcisi olduğu kuruluşların dışında başka şirketlere ait unvan ya da markaları bulundurmaları
durumunda 1567 sayılı Kanun uyarınca yasal işlem başlatılır ve söz konusu aykırılığın gide-
rilmesini teminen en fazla 60 güne kadar süre verilir. Bu sürenin bitimine rağmen söz konusu
aykırılığın giderilmemesi halinde faaliyet izni iptal edilir.

(16) Yetkili müesseselerde, gerçek bir döviz hareketini içermeyen, bu nedenle sahte
Döviz Alım Belgesi ve Döviz Satım Belgesi düzenlendiğinin tespit edilmesi durumunda, Yetkili
Müessese Faaliyet İzin Belgesi iptal edilir.

(17) Bu Tebliğde belirtilen süreler içerisinde internet sitesini açmayan ya da internet
sitesinde yayımlanması zorunlu içeriklerin bu Tebliğde belirtilen sürelerde yayımlanmaması
durumunda 1567 sayılı Kanun uyarınca yasal işlem başlatılır.

(18) Bu Tebliğin hükümlerine aykırı işlem yaptığı tespit edilenler hakkında, 1567 sayılı
Kanun uyarınca yasal işlem başlatılır.

(19) Bu Tebliğ uyarınca Müsteşarlıkça belirlenecek usul ve esaslara aykırı hareket eden
yetkili müesseseler hakkında, 1567 sayılı Kanun uyarınca yasal işlem başlatılır.

Yetki
MADDE 30 – (1) Müsteşarlık bu Tebliğin tatbikatını temin etmek amacıyla gerekli gö-

receği her türlü tedbiri almaya, mücbir sebep hallerini veya zorunlu halleri değerlendirmeye,
tereddütlü hususları gidermeye ve Tebliğde öngörülen haller dışında kalan özel durumları in-
celeyip sonuçlandırmaya yetkilidir. 
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(2) Müsteşarlık ekonominin genel durumu ve diğer gelişmeleri göz önünde bulundur-
mak suretiyle Türkiye genelinde veya il bazında yeni kuruluş ile faaliyet veya şube faaliyet
izni verilmesinin durdurulmasını değerlendirmeye ve karar vermeye Türkiye geneli, iller veya
gümrük kapıları ile havalimanlarında açılabilecek toplam yetkili müessese ve şube sayılarını
belirlemeye yetkilidir.

Usul ve müşterek hükümler
MADDE 31 – (1) Bu Tebliğin uygulanmasına yönelik usul ve esasların belirlenmesi

amacıyla Müsteşarlıkça genelgeler yayımlanır.
(2) Bu Tebliğ uyarınca tahsil edilecek başvuru ücreti, Maliye Bakanlığı tahsil dairelerine

yatırılır. Bu tutarlar, başvuru ücretinin yatırıldığı daireden alınacak belgelerle birlikte başvuru
sahibi tarafından Müsteşarlığa beyan edilir.

Yürürlükten kaldırılan tebliğ
MADDE 32 – (1) 22/9/2006 tarihli ve 26297 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türk

Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2006-32/32)
yürürlükten kaldırılmıştır.

Geçiş hükümleri
GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Müsteşarlıkça faaliyet izni verilmiş ve bu Tebliğin yürürlük

tarihi itibarıyla faaliyette bulunan yetkili müesseseler, 1/1/2019 tarihine kadar A grubu ve B
grubu yetkili müessese olarak faaliyette bulunmak üzere başvurmak ve 1/7/2019 tarihine kadar
6, 7 ve 9 uncu maddelerde öngörülen şartları yerine getirmek zorundadır. 6 ncı maddenin birinci
fıkrasının (ç) bendi ile 9 uncu maddenin ikinci fıkrasının (ç) bendinde belirtilen yükümlülükleri
yerine getirmediği tespit edilen yetkili müesseselere, bu yükümlülüklerin yerine getirilmesini
teminen en fazla 90 günlük ek süre verilir. Belirtilen süreler içerisinde başvurmayan veya yü-
kümlülüklerini yerine getirmeyen yetkili müesseselerin faaliyet izinleri başka bir uyarıya gerek
olmaksızın iptal edilir.

(2) Bu Tebliğ hükümleri uyarınca, A grubu yetkili müessese kurmak üzere Müsteşarlığa
yapılacak yeni başvurular 1/3/2018 tarihinden itibaren yapılır. Bu tarihten önce yapılan baş-
vurular değerlendirmeye alınmaz.

(3) Bu Tebliğ hükümleri uyarınca, B grubu yetkili müessese kurmak üzere Müsteşarlığa
yapılacak yeni başvurular 1/1/2019 tarihinden itibaren yapılır. Bu tarihten önce yapılan baş-
vurular değerlendirmeye alınmaz.

(4) Bu Tebliğ hükümleri uyarınca, ödemekle yükümlü olunan başvuru ücreti, Müste-
şarlıkça faaliyet izni verilmiş, bu Tebliğin yürürlük tarihi itibarıyla faaliyette bulunan ve A gru-
bu yetkili müessese olarak faaliyette bulunmak üzere başvuruda bulunanların merkezleri için
100 bin Türk Lirası ve her bir şubesi için 25 bin Türk Lirası olarak uygulanır. 

(5) Müsteşarlıkça faaliyet izni verilmiş, bu Tebliğin yürürlük tarihi itibarıyla faaliyette
bulunan ve B grubu yetkili müessese olarak faaliyette bulunmak üzere başvuruda bulunanlardan
bu Tebliğ hükümleri uyarınca başvuru ücreti alınmaz.

(6) Müsteşarlıkça faaliyet izni verilmiş ve bu Tebliğin yürürlük tarihi itibarıyla faaliyette
bulunan yetkili müesseselerin 1/1/2019 tarihine kadar 12 nci madde kapsamında birleşerek A
grubu yetkili müessese olarak faaliyet gösterme talebinde bulunmaları durumunda, 9 uncu
maddenin ikinci fıkrasının (d) bendinde yer alan başvuru ücreti merkez için 100 bin Türk Lirası
ve her bir şube için 25 bin Türk Lirası olarak uygulanır.

(7) Yetkili müesseseler Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İliş-
kin Tebliğ (Tebliğ No: 2006-32/32)’in 3 üncü maddesinde yer alan faaliyet konularını, bu mad-
denin birinci fıkrası kapsamında Müsteşarlığa yapacakları başvuru sonuçlanıncaya kadar sür-
dürebilirler.

Yürürlük
MADDE 33 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 34 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Hazine Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakan

yürütür.
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Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından:

BİTKİSEL ÜRETİME DESTEKLEME ÖDEMESİ YAPILMASINA DAİR 

TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2017/39)’DE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

(TEBLİĞ NO: 2018/8)

MADDE 1 – 17/9/2017 tarihli  ve 30183 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Bitkisel

Üretime Destekleme Ödemesi Yapılmasına Dair Tebliğ (Tebliğ No: 2017/39)’in EK-1’inde yer

alan tablonun 1 numaralı satırı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

MADDE 2 – Bu Tebliğ 1/1/2017 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yayımı tari-

hinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Tebliğ hükümlerini Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı yürütür.

Tebliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi Sayısı

17/9/2017 30183
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İLÂN BÖLÜMÜ 
(İlânlarla ilgili müracaatlar Başbakanlık Basımevi Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğüne yapılır.) 

YARGI İLÂNLARI 

Gaziosmanpaşa 2. Asliye Ceza Mahkemesinden: 
Esas No : 2004/797 
Karar No : 2005/753 
Muhkem eĢyayı kırarak hırsızlık suçundan Mahkememizin yukarıda esas ve karar 

numarası yazılı 26/9/2005 tarihli ilamı ile 493/1 maddesi gereğince 3 YIL HAPĠS cezası ile 
cezalandırılan ancak bu cezanın 25/7/2016 tarihinde ceza zaman aĢımı dolmuĢ olduğu 
anlaĢıldığından Zaman AĢımı Nedeni ile ORTADAN KALDIRILMASINA karar verilen Eyyup 
ve Huri oğlu, 14/9/1958 doğumlu, Adana, Ceyhan, ÜçdutyeĢilova mah/köy nüfusuna kayıtlı 
ADNAN KOCA tüm aramalara rağmen bulunamamıĢtır. 

1 - 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince ek karar hüküm özetinin 
RESMĠ GAZETE’DE ĠLANEN TEBLĠĞĠNE, 

2 - Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiĢ sayılacağına 
karar verilmiĢ olup, ilan olunur. 11063 

—— • —— 
Ankara 33. Asliye Ceza Mahkemesinden: 
Esas No : 2014/16 
Karar No : 2017/65 
Sanık : SEVĠM NÜZKET, Osman ve Nebile kızı, 01/01/1948 ġANLIURFA

doğumlu, AMASYA, GÜMÜġHACIKÖY, Çitli Bağlıca mah/köy 
nüfusunda kayıtlı. Küçük KayaĢ Mah., 1875 Sok. No: 18 Mamak/ 
ANKARA adresinde oturur. TC Kimlik No: 26179096392 

Suç : Muhafaza Görevini Kötüye Kullanma. 
Suç Tarihi : 2011 
Karar Özeti : 5237 Sayılı TCK.’nın 289/1, 62/1, 50/1-a, 52/1 52/4, 52/2 Mad. ve 5271 

sayılı CMK.’nun 231/5 Mad. Yukarıda açık kimliği yazılı bulunan sanığa 
mahkememizden verilen 2/3/2017 tarihli gıyabi karar tebliğ edilememiĢ, 
Cumhuriyet BaĢsavcılığınca yapılan adres araĢtırmasında da tebligat açık 
adresinin tespit edilmediği, 

Sanık hakkında mahkememizden verilen 2/3/2017 tarihli kararın Resmi Gazete’de ilanen 
tebliğine, 

Tebliğ tarihinden itibaren 15 gün sonra tebligatın yapılmıĢ sayılacağı, tebliğ tarihinden 
itibaren bir hafta içerisinde de Ankara Nöbetçi Ağır Ceza mahkemesine itirazda bulunmadığı 
takdirde hükmün kesinleĢmiĢ sayılacağı ilanen tebliğ olunur. 11064 

—— • —— 
Kemer 1. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

Esas No : 2015/683 
Karar No : 2016/647 
MüĢteki : ġEVKET AHMETOĞLU, Metin ve Fadime oğlu, 11/11/1981 Iğdır 

doğumlu. 
Sanıklar : EVGENY SHUNIN, Vladimir ve Larisa oğlu, 1989 Rusya doğumlu. 
  ANTON SHUNIN, Vladimir ve Larisa oğlu, 21/7/1987 Rusya doğumlu. 
Suç : Basit Yaralama. 
Suç Tarihi : 14/06/2015 
Suç Yeri : ANTALYA/KEMER 
Karar Tarihi : 16/11/2016 
Yukarıda açık kimlik bilgileri yazılı sanıklar Evgeny Shunin ve Anton Shunin hakkında 

basit yaralama suçundan mahkememize açılan kamu davasının yapılan yargılama sonucunda; 
sanıklar hakkında düĢme kararı verildiği, sanıklar bulunamadığından 7201 sayılı Yasanın 28. ve 
devamı maddeleri gereğince hükmün sanıklara ilan suretiyle tebliğine, yayın tarihinden itibaren 
15 gün içerisinde kanun yoluna baĢvurulamadığı takdirde kesinleĢmiĢ sayılacağı ilan olunur. 

 11065 
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ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI 

1 ADET KROMATOGRAFĠ CĠHAZI SATIN ALINACAKTIR 

ÇAYKUR İstanbul Pazarlama Bölge Müdürlüğünden: 

 İSTANBUL 

1 - TeĢekkülümüz ihtiyacı olan 1 adet HPLC Yüksek Basınçlı Sıvı Kromatografi Cihazı 

Satınalma ve Ġhale Yönetmeliğimizin 9 uncu maddesi kapsamında Açık Ġhale Usulü ile satın 

alınacaktır. 

2 - Bu iĢe ait Ģartnameler, ÇAYKUR Ġstanbul Pazarlama Bölge Müdürlüğü Satınalma 

Komisyonu BaĢkanlığı/ĠSTANBUL adresinden 50,00 TL bedelle tahsil fiĢi karĢılığında temin 

edilebilir. 

3 - Ġhaleye katılmak isteyen isteklilerin idari ve teknik Ģartname esasları dâhilinde 

hazırlayacakları teklif mektuplarını en geç 12 ġubat 2018 Pazartesi günü saat 14.00’a kadar 

ÇAYKUR Ġstanbul Pazarlama Bölge Müdürlüğü, Evrak Kayıt Bürosu - Ġstanbul adresinde 

bulunacak Ģekilde elden vermeleri veya posta ile göndermeleri gerekmektedir. Teklif mektupları 

aynı gün saat 14.00’da açılacaktır. 

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

edilmez. 

5 - Ġhale 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 

sözleĢme bedelinin KDV hariç %6’sı oranında kesin teminat alınır. 

8 - Ġhale ÇAYKUR Ġstanbul Pazarlama Bölge Müdürlüğü Satınalma Komisyonu 

BaĢkanlığında yapılacaktır. 

9 - Ġhale kısmi tekliflere kapalıdır. 

10 - TeĢekkülümüz, bu ihalede ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 sayılı 

Kamu Ġhale Kanununa tabi olmayıp, Satınalma ve Ġhale Yönetmeliğimiz hükümlerince ihaleyi 

tamamen veya kısmen yapıp yapmamakta serbesttir. 958/1-1 

—— • —— 
YUVARLAK ÇELĠK SATIN ALINACAKTIR 

TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğünden: 

Ġhale Kayıt Numarası : 2018/36857 

1 - Ġdarenin  

a) Adresi : Ahmet Kanatlı Cad. 26490/ESKĠġEHĠR 

b) Telefon ve Faks Numarası : 0 (222) 224 00 00 (4435-4436)/225 50 60 - 225 72 72 

2 - Ġhale konusu iĢin niteliği,  

     türü ve miktarı : 2 kalem muhtelif ölçülerde Yuvarlak Çelik satın 

alınacaktır. 

3 - Ġhalenin  

a) Yapılacağı yer : TÜLOMSAġ Ġhale Komisyonu Toplantı Salonu 

b) Tarihi ve saati : 13/02/2018 - Saat 14.00 

4 - Yukarıda belirtilen alımımız Yerli isteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık Ġhale 

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

belirtilmiĢtir. 

5 - Tekliflerin TÜLOMSAġ Genel Müdürlüğü Satınalma Ġkmal Daire BaĢkanlığına 

13/02/2018 günü saat 14.00’e kadar verilmiĢ veya gelmiĢ olması Ģarttır. 

6 - Ġhale dokümanı TÜLOMSAġ Genel Müdürlüğü Satınalma Ġkmal Daire BaĢkanlığında 

görülebilir. Ġhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunlu olup aynı 

adresten 100,- TL bedelle (KDV dahil) temin edilebilir. 

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

8 - Bu ihale ceza ve ihalelerden yasaklanma hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı Yasalara 

tabi değildir. 865/1-1 
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LOKOMOTĠF MAKĠNĠST KABĠN KLĠMALARI BAKIM-ONARIM  

ĠġĠ YAPTIRILACAKTIR 

TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğünden: 

Ġhale Kayıt Numarası  : 2018/34739 

1 - Ġdarenin  

a) Adresi  : Ahmet Kanatlı Cad. 26490/ESKĠġEHĠR 

b) Telefon ve Faks Numarası : 0 (222) 224 00 00 (4435 - 4436)/225 50 60 - 225 72 72 

Ġhale konusu iĢin niteliği, türü ve miktarı: 61 Adet Lokomotif Makinist Kabin Klimaları 

Bakım-Onarımı iĢi teknik Ģartnamesine göre yaptırılacaktır. 

2 - Ġhalenin 

a) Yapılacağı yer  : TÜLOMSAġ Ġhale Komisyonu Toplantı Salonu 

b) Tarihi ve saati  : 14.02.2018 - Saat 14.00 

3 - Yukarıda belirtilen alımımız Açık Ġhale Usulü ile ihaleye çıkarılmıĢ olup, ihaleye 

katılabilmek için istenen belgeler ihale dokümanında belirtilmiĢtir. 

4 - Tekliflerin TÜLOMSAġ Genel Müdürlüğü Satınalma Ġkmal Daire BaĢkanlığına 

14/02/2018 günü saat 14.00’e kadar verilmiĢ veya gelmiĢ olması Ģarttır. 

5 - Ġhale dokümanı TÜLOMSAġ Genel Müdürlüğü Satınalma Ġkmal Daire BaĢkanlığında 

görülebilir. Ġhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunlu olup aynı 

adresten 50,- TL bedelle (KDV dahil) temin edilebilir. 

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

7 - Bu ihale ceza ve ihalelerden yasaklanma hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı Yasalara 

tabi değildir. 818/1-1 

————— 

ATS SĠSTEMĠ PARÇALARI KOMPLE BAKIM-ONARIM 

ĠġĠ YAPTIRILACAKTIR 

Ġhale Kayıt Numarası  : 2018/34780 

1 - Ġdarenin  

a) Adresi  : Ahmet Kanatlı Cad. 26490/ESKĠġEHĠR 

b) Telefon ve Faks Numarası : 0 (222) 224 00 00 (4435 - 4436)/225 50 60 - 225 72 72 

2 - Ġhale konusu iĢin niteliği, türü ve miktarı: 60 adet ATS Sistemi Parçaları Komple 

Bakım Onarımı iĢi teknik Ģartnameye göre yaptırılacaktır. 

3 - Ġhalenin 

a) Yapılacağı yer : TÜLOMSAġ Ġhale Komisyonu Toplantı Salonu 

b) Tarihi ve saati  : 16.02.2018 - Saat 15.00 

4 - Yukarıda belirtilen alımımız Açık Ġhale Usulü ile ihaleye çıkarılmıĢ olup, ihaleye 

katılabilmek için istenen belgeler ihale dokümanında belirtilmiĢtir. 

5 - Tekliflerin TÜLOMSAġ Genel Müdürlüğü Satınalma Ġkmal Daire BaĢkanlığına 

16/02/2018 günü saat 15.00’e kadar verilmiĢ veya gelmiĢ olması Ģarttır. 

6 - Ġhale dokümanı TÜLOMSAġ Genel Müdürlüğü Satınalma Ġkmal Daire BaĢkanlığında 

görülebilir. Ġhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunlu olup aynı 

adresten 50,- TL bedelle (KDV dahil) temin edilebilir. 

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

8 - Bu ihale ceza ve ihalelerden yasaklanma hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı Yasalara 

tabi değildir. 819/1-1 
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SÜTÇÜLER HĠDROELEKTRĠK SANTRALĠ ÖZELLEġTĠRĠLECEKTĠR 

Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Başkanlığından: 

 

Santral Adı 

Geçici Teminat Tutarı 

(TL) 

Ġhale ġartnamesi ve Tanıtım 

Dokümanı Bedeli (TL) 

Son Teklif 

Verme Tarihi 

Sütçüler HES 1.000.000 - (Birmilyon) 1.500 - (BinbeĢyüz) 21.03.2018 

 

1 - Türkiye Cumhuriyeti BaĢbakanlık ÖzelleĢtirme Ġdaresi BaĢkanlığı (―Ġdare‖)’nca, 4046 

sayılı ÖzelleĢtirme Uygulamaları Hakkında Kanun hükümleri çerçevesinde; Sütçüler 

Hidroelektrik Santrali ile bu Santral tarafından kullanılan taĢınmazlar (―Sütçüler HES‖) ―ĠĢletme 

Hakkının Verilmesi‖ yöntemi ile özelleĢtirilecektir. 

2 - Ġhale, kapalı zarf içerisinde teklif almak ve görüĢmeler yapmak suretiyle pazarlık usulü 

ile gerçekleĢtirilecektir. Ġhale Komisyonu’nca gerekli görüldüğü takdirde ihale, pazarlık 

görüĢmesine devam edilen teklif sahiplerinin katılımı ile açık artırma suretiyle sonuçlandırılabilecektir. 

3 - Ġhaleye yalnızca tüzel kiĢiler ile Ortak GiriĢim Grupları katılabilir. Gerçek kiĢiler ve 

özel yatırım fonları, en az bir tüzel kiĢinin bulunduğu Ortak GiriĢim Grubunda üye olarak yer 

alabilirler. Ġhalelere katılabilmek için Gizlilik Taahhütnamesinin imzalanması ve Ġhale ġartnamesi 

ile Tanıtım Dokümanının alınması zorunludur. Ortak GiriĢim Grubu üyelerinden birinin Ġhale 

ġartnamesi ve Tanıtım Dokümanı alması yeterli olmakla birlikte, Ortak GiriĢim Grubunun her bir 

üyesinin ayrı bir Gizlilik Taahhütnamesi imzalaması gerekmektedir. 

4 - Ġhale konusu Santral hakkında hazırlanan Ġhale ġartnamesi ve Tanıtım Dokümanı 

alacak tüzel kiĢi ve Ortak GiriĢim Grubunun, Ġhale ġartnamesi ve Tanıtım Dokümanını Ġdare’den 

―Alındı Belgesi‖ karĢılığında temin edebilmeleri için; 

- Ġdare’nin aĢağıdaki adresinden ya da www.oib.gov.tr web adresinden temin edilebilecek 

Gizlilik Taahhütnamesini imzalayarak (tüzel kiĢi ve Ortak GiriĢim Grubu üyelerini temsil ve 

ilzama yetkili kiĢi/kiĢiler tarafından imzalanacak) Ġdare’ye teslim etmeleri, 

- Ġhale ġartnamesi ve Tanıtım Dokümanı bedeli olarak 1.500- (BinbeĢyüz) TL’nin Ġdare’nin; 

T.HALK BANKASI A.ġ. ANKARA KURUMSAL ġUBESĠ nezdindeki: 

TR25 0001 2009 4520 0083 0000 06 no.lu ÖzelleĢtirme Fonu Vadesiz TL, 

T.C. ZĠRAAT BANKASI A.ġ. ANKARA KAMU KURUMSAL ġUBESĠ nezdindeki:  

TR40 0001 0017 4538 7756 6157 38 no.lu ÖzelleĢtirme Fonu Vadesiz SatıĢ ve Temettü 

Gelirleri TL, 
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T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O. MERKEZ ġUBESĠ nezdindeki: 

TR22 0001 5001 5800 7287 5506 67 no.lu ÖzelleĢtirme Fonu Vadesiz TL 

hesaplarından birisine yatırıldığına dair banka dekontunu (dekontun üstünde 

―SÜTÇÜLER HES ĠÇĠN TANITIM DOKÜMANI VE ĠHALE ġARTNAMESĠ BEDELĠ‖ ifadesi 

ile ihaleye katılacak olan tüzel kiĢinin ve/veya Ortak GiriĢim Grubunun veya Ortak GiriĢim 

Grubu üyelerinden birinin isminin açıkça belirtilerek) Ġdare’ye teslim etmeleri gerekmektedir. Her 

ne surette olursa olsun, Ġhale ġartnamesi ve Tanıtım Dokümanı almak için ödenmiĢ tutarlar iade 

edilmez. 

5 - Ġhaleye katılabilmek için yukarıdaki tabloda belirtilen TL tutarında geçici teminat 

verilmesi gerekmektedir. 

6 - Ġhaleye katılabilmek için Katılımcıların istenen belgeler ile tekliflerini Ġhale 

ġartnamesi’nde belirtilen hususlar doğrultusunda hazırlayıp; ―SÜTÇÜLER HES ĠHALESĠNE 

ĠLĠġKĠN TEKLĠF - GĠZLĠ‖ ibaresi bulunan kapalı zarf içerisinde Ġdare’nin aĢağıdaki adresine en 

geç, son teklif verme tarihi saat 17.00’ye kadar elden teslim etmeleri gerekmektedir. Son teklif 

verme tarih ve saatinden sonra Ġdare’ye verilecek belgeler ve teklifler değerlendirmeye 

alınmayacaktır. 

7 - Ġhale, 2886 sayılı Devlet Ġhale Kanunu’na tâbi olmayıp, Ġdare, ihaleyi yapıp 

yapmamakta, dilediğine yapmakta serbesttir. Ġdare son teklif verme tarihini belirli bir tarihe kadar 

veya bilahare belirlenecek bir tarihe kadar uzatmakta serbesttir. Bu husus, son teklif verme 

tarihinin sona ermesinden önce duyurulacaktır. 

8 - Ġhale konusu hidroelektrik santralin yabancı ülkelerde kendi ülkelerinin kanunlarına 

göre kurulan tüzel kiĢiliğe sahip Ģirketler ve Türkiye’de kurulan yabancı sermayeli Ģirketlere 

iĢletme hakkı devri, yürürlükteki Doğrudan Yabancı Yatırımlar Kanunu, Tapu Kanunu, Elektrik 

Piyasası Mevzuatı ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine tabidir. Bu kiĢiler, iĢletme hakkı devrinin 

mümkün olup olmadığını önceden araĢtırmakla ve ihaleyi kazanmaları halinde en kısa sürede 

gerekli iĢlemleri yapmakla yükümlüdürler. 

9 - ÖzelleĢtirme iĢlemleri her türlü vergi, resim, harç ve KDV’den muaftır. 

10 - Ġhaleye iliĢkin diğer hususlar, ihale konusu Santrale ait Ġhale ġartnamesi’nde yer 

almaktadır. 

T.C. 

BAġBAKANLIK 

ÖZELLEġTĠRME ĠDARESĠ BAġKANLIĞI 

Ziya Gökalp Caddesi No: 80   06600 KurtuluĢ/ANKARA 

Tel: 90 312 585 82 90 ve Faks: 90 312 585 83 07 

 972/1-1 
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ÇEŞİTLİ İLÂNLAR 

Başbakanlık Vakıflar Genel Müdürlüğünden: 

VAKFIN ADI: Uygur Ġlim ve Medeniyet AraĢtırmaları Vakfı 

VAKFEDENLER: Siracuddin Azizi, Abdulahat Uçkun, Ataullah ġahyar, Abdulahat 

Ucatlı. 

VAKFIN ĠKAMETGÂHI: Ġstanbul 

VAKFIN TESCĠL KARARINI VEREN MAHKEMENĠN ADI, KARAR TARĠHĠ VE 

NO’SU: Küçükçekmece 2. Asliye Hukuk Mahkemesinin 07.12.2017 tarihinde kesinleĢen, 

15.11.2017 tarihli tavzih kararlı, 29.09.2017 tarih ve E: 2017/107, K: 2017/361 sayılı kararı.  

VAKFIN AMACI: Uygur kültürü, dili, tarihi, milli değerleri ve medeniyetinin dünya 

çapında araĢtırılması, tetkik edilmesi ve geliĢtirilmesi için her türlü ilmi, akademik, kültürel 

araĢtırmalar, sosyal çalıĢmalar yapmak ve yaptırmaktır. 

VAKFIN MAL VARLIĞI: Ġstanbul Ġli, Küçükçekmece Ġlçesi, Safra Mahallesi, 243 DR-IIc 

Pafta, 173 Ada, 14 Parselde kayıtlı taĢınmaz ve 35.000.00.-TL. (OtuzbeĢbinTürkLirası) dır. 

YÖNETĠM KURULU: Ataullah ġahyar, Abdulvaris Hoten, Merhaba Uçkun  

VAKFIN SONA ERMESĠ HALĠNDE MAL VE HAKLARIN DEVRĠ: Vakfın herhangi 

bir sebeple sona ermesi halinde vakfın tasfiyesinden arta kalan mal ve hakları Satuk Buğrahan 

Ġlim ve Medeniyet Vakfına devredilir. 

Türk Medeni Kanununun 104. maddesi gereğince ilan olunur. 929/1-1 

————— 

Yozgat’da kurulmuĢ olan Yozgat Ġli Çevre Koruma Vakfı, Yozgat 2. Asliye Hukuk 

Mahkemesinin 08.01.2018 tarihinde kesinleĢen, 24.11.2016 tarihli ve E: 2015/964, K: 2016/542 

sayılı kararı ile dağılmıĢtır. 

Türk Medeni Kanununun 104. maddesi gereğince ilan olunur. 930/1-1 

—— • —— 
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğünden: 

DÜZELTME ĠLANI 

Ankara Ġli, Sincan Ġlçesi, Zir Vadisi Doğal Sit Alanına iliĢkin 20.01.2018 tarihli ve 30307 

sayılı Resmi Gazete’de aslına uygun olarak yayımlanmıĢ olan ilan metnindeki ―Bakanlık 

Makamının 16.01.2017 tarihli ve 10046 sayılı OLUR’u‖ ifadesinin ―Bakanlık Makamının 

16.01.2018 tarihli ve 10046 sayılı OLUR’u‖ Ģeklinde olduğu tebliğ olunur. 928/1-1 

—— • —— 
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden: 

4708 sayılı Yapı Denetim Hakkında Kanuna dayalı olarak çıkarılan Yapı Denetim 

Uygulama Yönetmeliğinin 16. maddesinin 1. Fıkrasında ―Yapı denetim kuruluĢu, faaliyetine 

devam ettiği sürece 12’nci maddenin birinci fıkrasının (ç) bendinde asgari istihdam edilmesi 

gereken personeli, faaliyetine devam ettiği sürece çekirdek personel olarak istihdam etmek 

zorundadır. .... Eleman eksikliği 90 takvim günü içerisinde giderilmediği takdirde, asgari sayıda 

çekirdek personeli istihdam edinceye kadar kuruluĢun izin belgesi geçici olarak geri alınır.‖ 

hükmü gereğince eksik çekirdek personeli istihdam etmeyen; 

Ġstanbul ilinde faaliyet gösteren 199 dosya no’lu ALFA Yapı Denetim Ltd. ġti.  ile 820 

dosya no’lu SANAT Yapı Denetim Ltd. ġti.,  

Ġzmir ilinde faaliyet gösteren 209 dosya no’lu EGE BAKIRÇAY Yapı Denetim Hiz. Ltd. 

ġti.,  

Ankara ilinde faaliyet gösteren 837 dosya no’lu ÖZTAN Yapı Denetim Ltd. ġti.,  

Aydın ilinde faaliyet gösteren 902 dosya no’lu EGE ZEYBEK Yapı Denetim Ltd. ġti., 

Ağrı ilinde faaliyet gösteren 1710 dosya no’lu ANADOLU TASARIM Yapı Denetim Ltd. 

ġti.’lerine ait Yapı Denetim Ġzin Belgeleri Bakanlık Makamının 25.01.2018 tarih ve 16274 sayılı 

Olur'u ile geçici olarak geri alınmıĢtır. 

Ġlgililere duyurulur. 931/1/1-1 
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden: 

Ticaret sicil kaydı silinmiĢ olan veya Ģirket unvan ve amaç maddesini değiĢtirmesi 

nedeniyle tasfiyesine karar verilen aĢağıdaki kuruluĢların 25.01.2018 tarih ve 16279 sayılı Makam 

Olur’una istinaden, 

KahramanmaraĢ  ilinde faaliyet gösteren 1248 dosya no’lu KYD Yapı Denetim Ltd. ġti. 

ile 1154 dosya no’lu KMS Yapı Denetim Ltd. ġti.,  

Aydın ilinde faaliyet gösteren 2591 dosya no’lu YENĠ HĠSAR Yapı Denetim Ltd. ġti.,  

Ġstanbul ilinde faaliyet gösteren 638 dosya no’lu YEDĠTEPE ĠSTANBUL Yapı Denetim 

Ltd. ġti.’lerinin Yapı Denetim Sistemi üzerinden tasfiye iĢlemi yapılarak, Yapı Denetim Ġzin 

Belgeleri iptal edilmiĢtir. 

Ġlgililere duyurulur. 931/2/1-1 

————— 

Bursa ilinde faaliyet gösteren 2278 belge no’lu BURSA DEMĠRDEN AĞ Yapı Denetim 

Ltd. ġti.,  

Burdur ilinde faaliyet gösteren 1089 dosya nolu MERCANLAR Yapı Denetim Ltd. ġti.,  

Ankara ilinde faaliyet gösteren 345 belge no’lu TÜRKOĞLU Yapı Denetim Tic. Ltd. ġti., 

Diyarbakır ilinde faaliyet gösteren 1367 belge no’lu MEGARON Yapı Denetim Ltd. ġti., 

Aydın ilinde faaliyet gösteren 859 belge no’lu AYDIN ÇINAR Yapı Denetim Ltd. ġti., 

Ġzmir ilinde faaliyet gösteren 1636 belge no’lu EMĠLYA Yapı Denetim Ltd. ġti. ile 2339 

belge no’lu BOSTANLI Yapı Denetim Tic. Ltd. ġti.’leri ile ilgili olarak; 4708 sayılı Yapı 

Denetimi Hakkında Kanunun 12’nci maddesinin ikinci fıkrası ile Yapı Denetimi Uygulama 

Yönetmeliğinin 12’inci maddesinin (a) bendinde yer alan yer alan hükümlere aykırı olarak, 

yukarıda yapılan açıklamalara istinaden amaç ve unvan değiĢikliği yaparak baĢka bir alanda 

faaliyet göstermeleri nedeniyle, 25.01.2018 tarih ve 16281 sayılı Makam Olur’una istinaden Yapı 

Denetim Ġzin Belgesi iptal edilmiĢtir. 

Ġlgililere duyurulur. 931/3/1-1 

————— 

Ġzmir Ġli, Torbalı Ġlçesi, 105 ada, 11 parsel üzerindeki 899719 YĠBF nolu inĢaatın 

denetimini üstlenen 1571 nolu Yapı Denetim Ġzin Belgesine sahip Hazal Yapı Denetim Ltd. ġti. 

tarafından Bakanlığımız aleyhine açılan davada, Ankara 6. Ġdare Mahkemesinin 10.11.2017 

tarihli ve E.2017/1179-K.2017/3446 sayılı kararı ile ―dava konusu iĢlemin iptaline‖ 

hükmedildiğinden 18.03.2017 tarihli ve 30011 sayılı Resmi Gazete ilanı ile Hazal Yapı Denetim 

Ltd. ġti. hakkında tesis edilmiĢ olan iĢlemler 24.01.2018 tarihli ve 15955 sayılı Makam Oluru ile 

iptal edilmiĢtir.  

Ġlgililere duyurulur. 932/1/1-1 

————— 

Samsun Ġli, Terme Ġlçesi, 20LVD pafta, 432 ada, 4 parsel üzerindeki 891583 YĠBF nolu 

inĢaatın denetimini üstlenen GüventaĢ Yapı Denetim Ltd. ġti.’ nin Proje ve Uygulama Denetçisi, 

Makine Mühendisi Hüsamettin GÜVEN (Denetçi No: 16817, Oda Sicil No: 5052) tarafından 

Bakanlığımız aleyhine açılan davada, Ankara 5. Ġdare Mahkemesinin 13.12.2017 tarihli ve 

E.2017/3041 sayılı kararı ile ―dava konusu iĢlemin yürütülmesinin durdurulmasına‖ 

hükmedildiğinden 09.07.2017 tarihli ve 30119 sayılı Resmi Gazete ilanı ile Hüsamettin GÜVEN 

hakkında tesis edilmiĢ olan iĢlemin yürütmesi 24.01.2018 tarihli ve 15854 sayılı Makam Olur’u 

ile durdurulmuĢtur.  

Ġlgililere duyurulur. 932/2/1-1 
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Orman ve Su İşleri Bakanlığından: 

ĠHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
Yasaklama Kararı AĢağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 

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

yasaklamalarda doldurulacaktır. 

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

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

esnaf odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 

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

dıĢındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 

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

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

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

 974/1-1 
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Orman ve Su İşleri Bakanlığından: 

ĠHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
Yasaklama Kararı AĢağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 

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

yasaklamalarda doldurulacaktır. 

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

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

esnaf odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 

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

dıĢındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 

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

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

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

 975/1-1 
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Orman ve Su İşleri Bakanlığından: 

ĠHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
Yasaklama Kararı AĢağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 

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

yasaklamalarda doldurulacaktır. 

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

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

esnaf odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 

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

dıĢındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 

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

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

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

 976/1-1 
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Orman ve Su İşleri Bakanlığından: 

ĠHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
Yasaklama Kararı AĢağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 

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

yasaklamalarda doldurulacaktır. 

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

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

esnaf odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 

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

dıĢındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 

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

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

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

 977/1-1 



30 Ocak 2018 – Sayı : 30317 RESMÎ GAZETE Sayfa : 39 

 

Orman ve Su İşleri Bakanlığından: 

ĠHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
Yasaklama Kararı AĢağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 

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

yasaklamalarda doldurulacaktır. 

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

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

esnaf odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 

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

dıĢındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 

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

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

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

 978/1-1 



Sayfa : 40 RESMÎ GAZETE 30 Ocak 2018 – Sayı : 30317 

 

Orman ve Su İşleri Bakanlığından: 

ĠHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
Yasaklama Kararı AĢağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 

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

yasaklamalarda doldurulacaktır. 

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

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

esnaf odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 

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

dıĢındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 

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

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

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

 979/1-1 



30 Ocak 2018 – Sayı : 30317 RESMÎ GAZETE Sayfa : 41 

 

Orman ve Su İşleri Bakanlığından: 

ĠHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
Yasaklama Kararı AĢağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 

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

yasaklamalarda doldurulacaktır. 

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

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

esnaf odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 

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

dıĢındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 

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

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

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

 980/1-1 



Sayfa : 42 RESMÎ GAZETE 30 Ocak 2018 – Sayı : 30317 

 

Milli Eğitim Bakanlığından: 

 

Yasaklama Kararı AĢağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 

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

yasaklamalarda doldurulacaktır. 

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

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

esnaf odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 

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

dıĢındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 

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

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

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

 935/1-1 



30 Ocak 2018 – Sayı : 30317 RESMÎ GAZETE Sayfa : 43 

 

Milli Eğitim Bakanlığından: 

 

Yasaklama Kararı AĢağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 

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

yasaklamalarda doldurulacaktır. 

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

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

esnaf odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 

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

dıĢındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 

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

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

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

 936/1-1 
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Milli Eğitim Bakanlığından: 

 

Yasaklama Kararı AĢağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 

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

yasaklamalarda doldurulacaktır. 

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

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

esnaf odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 

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

dıĢındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 

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

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

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

 937/1-1 
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığından: 

 

Yasaklama Kararı AĢağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 

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

yasaklamalarda doldurulacaktır. 

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

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

esnaf odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 

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

dıĢındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 

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

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

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

 933/1-1 
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İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğünden: 

ĠHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
Yasaklama Kararı AĢağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 

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

yasaklamalarda doldurulacaktır. 

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

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

esnaf odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 

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

dıĢındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 

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

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

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

 942/1-1 
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İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğünden: 

ĠHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
Yasaklama Kararı AĢağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 

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

yasaklamalarda doldurulacaktır. 

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

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

esnaf odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 

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

dıĢındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 

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

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

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

 943/1-1 
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İçişleri Bakanlığı Sahil Güvenlik Komutanlığından: 

ĠHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

1. Ġhale Kayıt Numarası (ĠKN) 2017/94898 

2. Yasaklama Kararı Veren 

Bakanlık/Kurum 
ĠçiĢleri Bakanlığı/Sahil Güvenlik Komutanlığı 

3. Ġhaleyi Yapan Ġdarenin  

Adı 
Sahil Güvenlik Ġkmal Merkezi  

Komutanlığı 
Ġl/Ġlçe Ġstanbul/Sarıyer 

Adresi Büyükdere Caddesi Sarıyer/Ġstanbul Tel-Faks 
0 212 242 33 55 

0 212 242 90 78 

Posta Kodu 34453 E-Mail ikmalmrk@sgk.tsk.tr 

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

Adı/Unvanı 
Tempo Kauçuk ve Plastik Yedek Parçaları 

Makina Sanayi ve Ticaret Ltd. ġti. 
Emrah DEĞĠRMENCĠ 

Adresi 
OSTĠM Mahallesi Turan Çiğdem Cad. 

No: 3/4 Ostim - Yenimahalle/ANKARA 
 

T.C. Kimlik No.  31801315024 

Vergi Kimlik/ 

Mükellefiyet No. 
8380426439  

Kayıtlı Olduğu 

Ticaret/Esnaf Odası 
Ankara Sanayi Odası  

Ticaret/Esnaf Sicil 

No. 
8679  

6. Yasaklama 

Süresi 
Ay (  ) Yıl (1) 

7. Yasaklamanın 

Dayanağı ve Kapsamı 

a-4734 

KĠK 
(  ) 

b-4735 

KĠSK 
(X) 

 

c-2886 DĠK (  ) d-Diğer Mevzuat (  ) 

Tüm Ġhalelerden (X) Tüm Ġhalelerden (  ) 

Bakanlık Ġhalelerinden (  ) Bakanlık Ġhalelerinden (  ) 

Kurum Ġhalelerinden (  ) Kurum Ġhalelerinden (  ) 

Yasaklama Kararı AĢağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 

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

yasaklamalarda doldurulacaktır. 

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

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

esnaf odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 

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

dıĢındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 

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

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

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

 973/1-1 
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İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünden: 

 
Yasaklama Kararı AĢağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 

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

yasaklamalarda doldurulacaktır. 

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

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

esnaf odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 

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

dıĢındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 

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

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

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

 934/1-1 



Sayfa : 50 RESMÎ GAZETE 30 Ocak 2018 – Sayı : 30317 

 

Türkiye Şeker Fabrikaları Anonim Şirketinden: 

ĠHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

1. Ġhale Kayıt Numarası (ĠKN) 2017/486441 

2. Yasaklama Kararı Veren 

Bakanlık/Kurum 
TÜRKĠYE ġEKER FABRĠKALARI A.ġ. 

3. Ġhaleyi Yapan Ġdarenin  

Adı ANKARA MAKĠNA FABRĠKASI Ġl/Ġlçe  

Adresi 
AYAġ YOLU 18. KM 

ETĠMESGUT/ANKARA 
Tel-Faks 

0312 293 44 00 

0312 243 14 47 

Posta Kodu 06790 E-Mail  

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

Adı/Unvanı AHMET TUFAN KÜÇÜK  

Adresi 

ALTAY MAHALLESĠ 

2668 CADDE NO: 1C/84 

ETĠMESGUT/ANKARA 

 

T.C. Kimlik No. 54652006378  

Vergi Kimlik/ 

Mükellefiyet No. 
54652006378  

Kayıtlı Olduğu 

Ticaret/Esnaf Odası 
ĠNġAAT MÜHENDĠSLERĠ ODASI  

Ticaret/Esnaf Sicil 

No. 
85612  

6. Yasaklama 

Süresi 
Ay (  ) Yıl (1) 

7. Yasaklamanın 

Dayanağı ve Kapsamı 

a-4734 

KĠK 
(  ) 

b-4735 

KĠSK 
(X) 

 

c-2886 DĠK (  ) d-Diğer Mevzuat (  ) 

Tüm Ġhalelerden (  ) Tüm Ġhalelerden (  ) 

Bakanlık Ġhalelerinden (  ) Bakanlık Ġhalelerinden (  ) 

Kurum Ġhalelerinden (  ) Kurum Ġhalelerinden (  ) 

Yasaklama Kararı AĢağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 

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

yasaklamalarda doldurulacaktır. 

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

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

esnaf odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 

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

dıĢındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 

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

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

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

 938/1-1 
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Trakya Üniversitesi Rektörlüğünden: 

ĠHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

1. Ġhale Kayıt Numarası (ĠKN) 2017/609325 

2. Yasaklama Kararı Veren 

Bakanlık/Kurum 

Milli Eğitim Bakanlığı Yüksek Öğretim Kurumları Trakya 

Üniversitesi Rektörlüğü 

3. Ġhaleyi Yapan Ġdarenin  

Adı Trakya Üniversitesi Rektörlüğü Ġl/Ġlçe Edirne/Merkez 

Adresi Balkan YerleĢkesi/Edirne Tel-Faks 0 284 235 20 07 - 0 284 223 42 17 

Posta Kodu 22100 E-Mail yapi@trakya.edu.tr 

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

Adı/Unvanı 

BĠLVAK SAĞLIK MEDĠKAL 

BĠLĠġĠM ĠNġAAT TURĠZM SAN. 

VE TĠC. A.ġ. 

ALĠ ÇELĠK 

Adresi 
AZĠZĠYE MH. HOġDERE CAD. 

NO: 189/7 ÇANKAYA/ANKARA 

AZĠZĠYE MH. HOġDERE CAD. 

NO: 189/7 ÇANKAYA/ANKARA 

T.C. Kimlik No.  12243080572 

Vergi Kimlik/ 

Mükellefiyet No. 
1750424687  

Kayıtlı Olduğu 

Ticaret/Esnaf Odası 
ANKARA TĠCARET ODASI  

Ticaret/Esnaf Sicil No. 316704  

6. Yasaklama 

Süresi 
Ay (  ) Yıl (1) 

7. Yasaklamanın 

Dayanağı ve Kapsamı 

a-4734 

KĠK 
(X) 

b-4735 

KĠSK 
(  ) 

 

c-2886 DĠK (  ) d-Diğer Mevzuat (  ) 

Tüm Ġhalelerden (X) Tüm Ġhalelerden (  ) 

Bakanlık Ġhalelerinden (  ) Bakanlık Ġhalelerinden (  ) 

Kurum Ġhalelerinden (  ) Kurum Ġhalelerinden (  ) 

Yasaklama Kararı AĢağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 

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

yasaklamalarda doldurulacaktır. 

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

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

esnaf odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 

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

dıĢındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 

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

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

doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kiĢinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir. 
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İ Ç İ N D E K İ L E R

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

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER

— Bitlis Eren Üniversitesi Bitlis ve Yöresi Tarih ve Kültür Uygulama ve Araştırma

Merkezi Yönetmeliği

— Iğdır Üniversitesi Uzaktan Öğretim Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

TEBLİĞLER

— Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin Tebliğ

(No: 2018-32/45)

— Bitkisel Üretime Destekleme Ödemesi Yapılmasına Dair Tebliğ (Tebliğ

No: 2017/39)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2018/8)

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

D U Y U R U

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünden:

http://www.basbakanlik.gov.tr adresinden 

Yürürlükteki Kanunlar, KHK’ler, Tüzükler, Yönetmelikler ve Tebliğlere

e - Mevzuat,
Günlük Resmî Gazete’ye ise

e - Resmi Gazete ile

abone olmadan ve ücretsiz olarak erişebilirsiniz.


