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       YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER

Sermaye Piyasası Kurulundan:
MERKEZİ TAKAS KURULUŞLARININ KURULUŞ VE ÇALIŞMA ESASLARI

HAKKINDA GENEL YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK 
YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 30/5/2013 tarihli ve 28662 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Merkezi
Takas Kuruluşlarının Kuruluş ve Çalışma Esasları Hakkında Genel Yönetmeliğin 1 inci mad-
desi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, 6/12/2012 tarihli ve 6362 sayılı Sermaye
Piyasası Kanununun 77 nci ve 78 inci maddeleri çerçevesinde merkezi takas kuruluşlarına ve
merkezi takas kuruluşları tarafından verilebilecek merkezi karşı taraf hizmetine ilişkin esasları
belirlemektir.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.

“(1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Borsa: Anonim şirket şeklinde kurulan, sermaye piyasası araçları, kambiyo ve kıy-

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

b) Bağımsız üye: 3/1/2014 tarihli ve 28871 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Ku-
rumsal Yönetim Tebliği (II-17.1)’nin birinci ekinin 4.3.6 ncı bölümünde tanımlanan yönetim
kurulu üyelerini,

c) Bağlantılı çalışma: Sermaye piyasası araçları ve para piyasası işlemlerinin takasının
iki veya daha fazla merkezi karşı taraf arasında karşılıklı bağlantılı olarak gerçekleştirilmesini,

ç) BDDK: Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunu,
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d) Bilgi Sistemleri Yönetimi Tebliği: 5/1/2018 tarihli ve 30292 sayılı Resmî Gazete’de
yayımlanarak yürürlüğe giren Bilgi Sistemleri Yönetimi Tebliği (VII-128.9)’ni,

e) CPMI-IOSCO prensipleri: Finansal altyapı kuruluşlarına ilişkin Ödeme ve Piyasa
Altyapıları Komitesi ve Uluslararası Menkul Kıymet Komisyonları Örgütünün ortaklaşa çı-
kardığı temel prensipleri,

f) Genel MKT üyesi: MKT olarak hizmet veren MTK tarafından kendilerinin ve/veya
müşterilerinin takas işlemlerinin yanı sıra işlemci kuruluşların takas işlemlerini de gerçekleş-
tirmeye yetkilendirilmiş MKT üyelerini,

g) İşlemci kuruluş: MKT olarak hizmet veren MTK’nın MKT olarak hizmet verdiği
piyasa ve sermaye piyasası araçlarında işlem yapan ancak söz konusu işlemlere ilişkin yüküm-
lülüklerin tasfiyesini bir genel MKT üyesi aracılığı ile gerçekleştiren kuruluşları,

ğ) Kanun: 6/12/2012 tarihli ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanununu,
h) Kurul: Sermaye Piyasası Kurulunu,
ı) MKK: Merkezi Kayıt Kuruluşu Anonim Şirketini,
i) MKT: Merkezi Karşı Tarafı,
j) Merkezi karşı taraf hizmeti: Merkezi takas kuruluşlarının, Kurul tarafından uygun

görülen piyasa veya sermaye piyasası araçları bazında açık teklif, sözleşme yenileme veya hu-
kuken bağlayıcılığı olan başka bir yöntemle alıcıya karşı satıcı, satıcıya karşı da alıcı rolünü
üstlenerek takasın tamamlanmasını taahhüt ettiği ve Kanunun 78 inci maddesinde ifade edilen
merkezi karşı taraf hizmetini,

k) MKT yönetmeliği: Kanunun 78 inci maddesinin dördüncü ve dokuzuncu fıkraları
kapsamında ilgili MKT’ye ilişkin çıkarılan MKT yönetmeliğini,

l) MTK: Kanunun 77 nci ve 78 inci maddelerinde belirtilen hizmetleri yerine getiren
merkezi takas kuruluşunu,

m) MTK yönetmeliği: Kanunun 77 nci maddesinin ikinci fıkrası kapsamında ilgili
MTK’ya ilişkin çıkarılan MTK yönetmeliğini,

n) Önemli etkiye sahip ortak: Kanun uyarınca kurulmuş olan borsalar, Hazine ve Maliye
Bakanlığı ve Türkiye Varlık Fonu hariç, sermaye veya oy haklarının doğrudan veya dolaylı
olarak %5 veya daha fazlasını temsil eden paylar ile bu oranın altında olsa dahi yönetim ku-
rullarına üye belirleme imtiyazı veren paylara sahip olan ortağı,

o) TCMB: Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Anonim Şirketini,
ö) TTK: 13/1/2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununu,
p) Sermaye piyasası araçları: Menkul kıymetler ve türev araçlar ile yatırım sözleşmeleri

de dâhil olmak üzere Kurulca bu kapsamda olduğu belirlenen diğer sermaye piyasası araçlarını,
r) Üye: MTK nezdinde gerçekleştirilen işlemlere taraf olmalarına izin verilenleri,
s) Yöneticiler: Yönetim kurulu başkan ve üyeleri ile genel müdür ve genel müdür yar-

dımcılarını,
ifade eder.”
MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin dördüncü fıkrasında yer alan “beşinci

bölümde” ibaresi “altıncı bölümünde” olarak, “uygulaması” ibaresi “hizmeti” olarak değişti-
rilmiştir.

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 7 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 7 – (1) MTK’ların önemli etkiye sahip ortakları, yöneticileri ve kapsamı

ilgili MTK tarafından belirlenecek ihtisas personelinin Kanunun 44 üncü maddesinin birinci
fıkrasının (a), (b), (c), (ç) ve (d) bentlerindeki şartları taşımaları zorunludur. Kanunun 44 üncü
maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde belirtilen şartlar, iflasın kaldırılmasına, kapatılmasına
veya konkordato teklifinin tasdikine ilişkin kararın; (b) bendinde belirtilen şartlar ise buna iliş-
kin kararın kesinleşme tarihinden itibaren on yıl geçmesi hâlinde, bu fıkranın uygulamasında
dikkate alınmaz. Tüzel kişinin yönetim kurulu üyesi olarak atanması halinde yukarıdaki şartlar
atanan tüzel kişi temsilcisi için de aranır.
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(2) MTK yöneticileri ile ihtisas personelinin MTK’nın sağlıklı ve basiretli yönetilmesini
teminen işin gerektirdiği dürüstlük ve itibara ve finansal hizmetler, risk yönetimi ve takas hiz-
metlerinde yeterli iş tecrübesine sahip olmaları zorunludur.

(3) MTK’ların yöneticilerinde değişiklik meydana gelmesi hâlinde, durum görevden
ayrılma nedenleri ile birlikte izleyen ilk işgünü içinde Kurula bildirilir. MTK’ların yöneticile-
rinin görevlerinin devamı esnasında bu maddenin birinci fıkrasında belirtilen şartları taşıma-
dıklarının tespiti ya da anılan şartları kaybetmeleri durumunda bu kişilerin görevleri MTK ta-
rafından sonlandırılır. MTK, yöneticilerinin bu maddede belirtilen şartları kaybedip etmedik-
lerini takiple yükümlüdür. Bu tespitin Kurulca yapılması halinde ilgililerin Kurulca görevden
ayrılmaları talep edilir ve bu talep MTK tarafından yerine getirilir. Görevden ayrılması talep
edilen kişinin yönetim kurulu üyesi olması halinde MTK genel kurulu en geç otuz gün içeri-
sinde ilgili yönetim kurulu üyesinin görevden alınması gündemiyle Kurulca olağanüstü top-
lantıya çağrılır.

(4) MTK’ların yönetici dışındaki ihtisas personelinin görev yapması için gerekli şart-
lardan birini taşımadığının sonradan tespiti veya ortaya çıkması halinde ilgili personel atamaya
yetkili organ tarafından görevden alınır.

(5) MTK'nın önemli etkiye sahip ortaklarından birinin, MTK’nın sıhhatli ve basiretli
yönetimine etki edebilecek faaliyetlerde bulunması halinde, Kurul söz konusu durumun ortadan
kaldırılması amacıyla, MTK’nın var olan yetkisinin iptal edilmesi dâhil tüm önlemleri almaya
yetkilidir.”

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesi yürürlükten kaldırılmıştır.
MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde de-

ğiştirilmiş, aynı maddeye aşağıdaki üçüncü fıkra eklenmiş, diğer fıkralar buna göre teselsül et-
tirilmiş ve mevcut onuncu fıkrasında yer alan “beşinci” ibaresi “altıncı” olarak “merkezi karşı
taraf uygulaması” ibaresi “MKT hizmeti” olarak değiştirilmiştir.

“(2) Faaliyet izninin verilebilmesi için Kurul tarafından yapılan düzenlemelere uygun
muhasebe kayıt, bilgi ve belge sistemi, düzenli iş akışı, haberleşme ve hizmet ve faaliyetlerin
ifasının sürekliliğini ve düzgün işleyişini sağlayacak yeterli bir organizasyon yapısının kurul-
muş, teknik donanımın sağlanmış, iç kontrol, iç denetim ve gözetim ile risk yönetimi birim ve
sistemlerinin oluşturulmuş ve işler hale getirilmiş olması, faaliyetlerin etkin ve mevzuata uygun
bir şekilde sürdürülmesine elverecek münhasıran MTK faaliyetlerinde görevli yeterli sayıda
personel bulundurması ve MTK bünyesinde bulunacak önemli varlıkların korunmasına ilişkin
gerekli güvenlik önlemlerinin alınmış olması zorunludur.”

“(3) MTK’lar, asgari olarak, kendi bünyelerinde görev yapacak bir risk yöneticisi, bilgi
teknolojileri yöneticisi ve uyum görevlisi istihdam eder.”

MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 10 uncu maddesinin birinci fıkrasının (e) bendi aşa-
ğıdaki şekilde değiştirilmiş, aynı fıkranın (ı) bendinde yer alan “bırakılan” ibaresinden sonra
gelmek üzere “diğer” ibaresi eklenmiş ve aynı maddeye aşağıdaki fıkralar eklenmiştir.

“e) Üyelerine veya bilinmesi halinde üyelerinin müşterilerine hizmet sunarken adil ve
profesyonel davranmak, etkin risk yönetimi uygulamalarına zarar vermeden üye ve/veya müş-
terilerinin yararını gözetmek için en iyi gayreti göstermek ve üyelerden gelecek şikâyetleri de-
ğerlendirmek üzere şeffaf, adil ve erişilebilir bir sistem kurmak ve sürdürmek,”

“(2) MTK’ların uygulamaya ilişkin her türlü iç düzenlemeleri, kural, prosedür ve söz-
leşmeleri yeterli kapsamda ve kanunlar ve ilgili diğer mevzuata uygun, uygulanabilir, güncel
ve üyeler ile menfaat sahiplerince her an ulaşılabilir olmalıdır.

(3) MTK’lar; önemli hususlarda yapacakları değişikliklerde üyelerin ve gerektiğinde
üyelerin müşterilerinin de görüş bildirmesini sağlayacak mekanizmaları geliştirir ve söz konusu
hususlarda yapılması önerilecek tüm değişiklikleri Kurula bildirir.”
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MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğe 10 uncu maddeden sonra gelmek üzere aşağıdaki mad-
de eklenmiştir.

“Çıkar çatışmalarının önlenmesi
MADDE 10/A – (1) MTK, kendisi ve yöneticileri veya diğer personeli arasında veya

kendisi ve takas üyeleri veya bilinmesi halinde takas üyeleri ile müşterileri arasında doğabilecek
olası çıkar çatışmalarının tanımlanması, yönetilmesi ve çözümlenmesini sağlayacak yazılı dü-
zenlemeler oluşturur.

(2) MTK nezdinde yapılan değerlendirmelerde birinci fıkrada ifade edilen düzenlemeler
kapsamında önlenmesi mümkün olmayan çıkar çatışmalarının varlığının tespiti halinde, karşı
taraflar olası çıkar çatışmasının kaynağı veya mahiyeti hususunda MTK ile işlem gerçekleştir-
meden önce bilgilendirilir.

(3) MTK yönetim kurulu; üyelerinin herhangi bir diğer kuruluşun yönetiminde görev
almalarının çıkar çatışmasına yol açıp açmadığını değerlendirmek ve gerekli önlemleri almakla
sorumludur.”

MADDE 9 – Aynı Yönetmeliğin 12 nci maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki cümle
eklenmiş, aynı maddenin ikinci fıkrasında yer alan “en az yarıdan bir fazlasının” ibaresi ile
dördüncü fıkrası yürürlükten kaldırılmış ve aynı maddeye aşağıdaki fıkralar eklenmiştir.
“Yönetim kurulu üyelerinin üçte birinin bağımsız üye statüsünde olması gerekir.”

“(5) MKT olarak hizmet verecek MTK’ların yönetim kurulu bünyesinde asgari olarak
denetim komitesi, kurumsal yönetim komitesi ve ücretlendirme komitesinin teşkili ve devam-
lılığı zorunludur.

(6) Yönetim kurulunun bağımsız üyeleri ile murahhas olmayan üyelerine ödenecek üc-
retler MTK’nın kârlılık ve iş performansıyla ilişkilendirilemez.

(7) MKT olarak hizmet verecek MTK’ların genel MKT üyelerinin varsa hizmet verdiği
işlemci kuruluş niteliğindeki müşterilerinin temsilcileri; teminat ve pozisyonların ayrıştırılması
ve taşınabilirliği ile şeffaflık konularının ele alınacağı yönetim kurulu toplantılarına katılmaları
için davet edilebilir.”

MADDE 10 – Aynı Yönetmeliğin 13 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 13 – (1) Yönetim Kurulu TTK’da ve diğer mevzuatta belirlenen görev ve

yetkilerinin yanı sıra sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde;
a) MTK tarafından hazırlanması gereken düzenlemeleri karara bağlamak,
b) Hizmet verilecek borsaları, teşkilatlanmış diğer pazar yerlerini, diğer piyasaları ve

hizmete konu olması planlanan sermaye piyasası araçlarını belirlemek,
c) Üyelik başvurularının kabulünün ve üyelikten geçici veya sürekli çıkarılmasının kri-

terlerini belirlemek, üyelik başvurularını karara bağlamak ve gerektiğinde üyelerinin üyelikten
geçici veya sürekli çıkarılmasına karar vermek,

ç) İşlemlerin mevzuata ve kurallara uygun olarak düzenli bir şekilde yürütülmesini sağ-
lamak,

d) Bu Yönetmelik çerçevesinde gözetim fonksiyonu ile ilgili yerine getirilmesi gereken
esasları belirlemek,

e) MTK teşkilatı ve hizmet birimleri ile risk yönetimi, iç denetim, iç kontrol ve uyum
fonksiyonlarının çalışma ve faaliyet sonuçlarını ve dışarıdan alınan hizmet ve fonksiyonları
takip etmek ve değerlendirmek; gözetim, denetim, inceleme, araştırma ve soruşturma raporla-
rını karara bağlamak, sonuçlardan ve önerilerden gerekli gördüklerinin uygulanmasını sağla-
mak, yaptırım gerektiren durumların ortaya çıkması halinde ilgili kamu kurum ve kuruluşlarına
konuya ilişkin bilgi vermek,

f) MTK’nın görev ve yetki alanına giren hususlarda yerli ve yabancı kuruluşlar ve ulus-
lararası kuruluşlarla anlaşma yapmak, mevzuatla belirlenmiş veya mevzuat dışında olmakla
birlikte ihtiyaç duyulabilecek komiteleri kurarak, üyelerini seçmek ve çalışma esaslarını dü-
zenlemek,
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g) Yönetim Kurulu kararlarının ilgililere tebliğini sağlamak, bu kararların gereğinin ye-
rine getirilmesini temin etmek ve uygulanmasını izlemek,

ğ) Bütçeyi hazırlamak ve finansal tablolarını ve yıllık faaliyet raporunu hazırlayarak
genel kurula sunmak,

h) Merkezi karşı taraf hizmeti ve bu hizmetle ilgili diğer faaliyetlerden kaynaklanan
riskleri etkin bir şekilde takip etmek,

ı) MTK’nın amaç ve stratejilerini, risk toleransı ve risk taşıma kapasitesi seviyelerini
belirlemek, MTK’nın tüm menfaat sahiplerine karşı olan sorumluluklarının yerine getirilmesini
sağlamak,

i) Kamuya açıklanması gereken bilgilerin düzenli olarak internet sitesinde yayınlan-
masını sağlamak,

j) MTK adına imzaya yetkili olanları ve yetki sınırlarını belirlemek,
k) Personel politikasına ilişkin genel esasları belirlemek,
l) Bu Yönetmelikle ve mevzuatla kendisine verilen sair görevleri yerine getirmek,
ile görevli ve yetkilidir.
(2) Yönetim Kurulu; TTK uyarınca münhasıran kendisine bırakılmış görev ve yetkiler

ile bu maddenin birinci fıkrasının (a), (b), (e), (f), (ğ) ve (ı) bentlerinde yer alan görev ve yetkisi
haricindeki diğer görev ve yetkilerini, yazılı ve sınırları açıkça belirlenmiş olmak şartıyla genel
müdüre devredebilir. Yönetim kurulu bu maddenin birinci fıkrasının (c) bendinde yer alan
üyelik başvurularının karara bağlanmasına ve gerektiğinde üyelerinin üyelikten geçici veya
sürekli çıkarılmasına ilişkin yetkisini genel müdüre devredebilir. Söz konusu yetkinin genel
müdüre devri halinde genel müdür tarafından ilk yönetim kurulu toplantısında yönetim kuru-
luna bilgi verilir.”

MADDE 11 – Aynı Yönetmeliğin 15 inci maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.

“Genel müdür ve genel müdür yardımcıları
MADDE 15 – (1) Genel müdür ve genel müdür yardımcıları ilgili mevzuat ve yönetim

kurulu kararları doğrultusunda kendilerine bırakılmış ve devredilmiş yönetim ve temsile ilişkin
işleri yürütür.

(2) Genel müdür ve genel müdür yardımcılarının yükseköğrenim sonrası malî piyasalar,
ekonomi, maliye, işletme, sermaye piyasaları, bankacılık, bilişim veya finans alanında en az
on yıl deneyim sahibi olması zorunludur.

(3) Genel müdür ve genel müdür yardımcılarının münhasıran bu görev için atanmış ol-
ması zorunludur.

(4) Genel müdür ve genel müdür yardımcıları, MTK’nın yönetim, denetim veya ser-
maye ilişkisinde bulunduğu kuruluşlar, bu kuruluşların doğrudan ya da dolaylı olarak yönetim,
sermaye veya denetim kontrolüne sahip olduğu kuruluşlar ile borsalar ve teşkilatlanmış piya-
salar, takas ve saklama kuruluşları ve Kurulca uygun görülecek diğer finansal kuruluşlarda,
icrai nitelikte olmamak ve MTK’daki görevin ifasında zafiyete düşülmemesi kaydıyla, yönetim
kurulu başkanlığı ve üyeliği gibi görevler alabilir.

(5) Genel müdür ve genel müdür yardımcılığına atanacakların ikinci fıkrada ve 7 nci
maddede aranan şartları taşıdıklarını gösteren belgelerle birlikte Kurula bildirilmesi şarttır. Ge-
nel müdürün atanması, Kurul tarafından bildirimin tebellüğ edildiği tarihten itibaren 15 işgünü
içinde olumsuz bir görüş bildirilmediği takdirde yapılabilir.”

MADDE 12 – Aynı Yönetmeliğin 16 ncı maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde
değiştirilmiş ve üçüncü fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.

“(2) MTK’nın teşkilat yönergesi asgari olarak;
a) Yönetim kurulu bünyesinde oluşturulan komitelerin oluşum, görev ve yetkilerini,
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b) Genel müdürün görev ve sorumluluklarını, diğer yönetici olarak görev alacaklar ve
yönetim kurulu arasındaki raporlama ilişkilerini,

c) Diğer yönetici olarak görev alacakların atanmasına ilişkin usul ve esasları,
ç) Risk yönetimi, iç denetim, iç kontrol ve uyum fonksiyonlarının, diğer faaliyetlerden

ayrı yeterli işlevsel bağımsızlığı sağlayacak şekilde yapılanmasını ve özellikle risk yönetimine
ilişkin raporlama sürecinin diğer süreçlerden açık olarak ayrılmasını,

d) Etkin risk yönetimini sağlayacak ve risk yönetim standartlarının düşürülmesine neden
olmayacak şekilde personelin ücretlendirilmesine ilişkin esasları, MTK’nın menfaat sahiplerine
karşı olan sorumluluklarının ifasını sağlayacak süreçleri,

içerir.”
MADDE 13 – Aynı Yönetmeliğe 16 ncı maddeden sonra gelmek üzere aşağıdaki mad-

deler eklenmiştir.
“İhtisas personeline ilişkin hükümler
MADDE 16/A – (1) MTK ihtisas personelinin işe alınmaları, işten çıkarılmaları, nite-

likleri, ilerleme ve yükselmeleri, performans ölçütleri, ücretlendirilmeleri, ödev, sorumluluk
ve yükümlülükleri, uymaları gereken yasaklar ile disiplin konuları genel müdürün teklifi üze-
rine yönetim kurulunca yürürlüğe konulacak personel yönergesi ile belirlenir.

(2) MTK ücretlendirme politikası, etkin risk yönetimini desteklemeli ve risk yönetim
standartlarının düşürülmesine neden olabilecek unsurlar içermemelidir. Risk yönetim, uyum
ve iç denetim personelinin ücretlendirme kriterleri, MTK’nın iş performansından bağımsız
olmalıdır. MTK ücretlendirme politikasının bu fıkrada belirtilen esaslara uygun olup olmadığı
asgari yıllık olarak yönetim kurulu tarafından denetlenir ve gözden geçirilir. Kurulun söz ko-
nusu ücretlendirme politikasının bağımsız bir kuruluş tarafından denetlenmesini ve gözden ge-
çirilmesini talep etme hakkı saklıdır.

Risk komitesi
MADDE 16/B – (1) MKT olarak hizmet verecek MTK nezdinde; yönetim kuruluna

risk yönetimi uygulamaları ile ilgili istişari mahiyette tavsiye ve görüş bildirmek üzere, MKT
hizmeti verilen piyasalarda üyeliği bulunan MTK üyelerinin ve üye müşterilerinin de temsil
edilebileceği ve her halükarda en az bir bağımsız yönetim kurulu üyesinin de içinde bulunduğu
bir risk komitesi kurulur. Risk komitesinin başkanlığı MTK yönetim kurulunda görev yapan
bağımsız üyelerden biri tarafından yapılır. Risk komitesi; toplantılarına katılmak üzere, gerekli
gördüğü hallerde, MTK personelini veya dışardan bağımsız uzmanları oy kullanma hakkı ol-
maksızın davet edebilir. Kurul veya ilgili diğer kamu kurumları da oy kullanma hakkı olmak-
sızın söz konusu toplantılara katılmayı veya risk komitesi tarafından gerçekleştirilen faaliyetler
ve alınan kararlar hakkında bilgilendirilmeyi talep edebilir. Risk komitesi oluşturulurken yu-
karıda sayılan temsilcilerin herhangi birinin çoğunluğa sahip olmayacağı şekilde oluşturulur.

(2) MKT olarak hizmet verecek MTK, vereceği merkezi karşı taraf hizmetine ilişkin
olarak MKT yönetmeliğinde ve Kurulun kurumsal yönetime ilişkin ilkelerine uyumlu olarak
hazırlanan kurumsal yönetime ilişkin diğer yönerge ve/veya prosedürlerinde; bağımsızlığına,
operasyonel prosedürlerine, üyeliğe kabul kriterlerine, risk komitesi üyelerinin seçimine ilişkin
mekanizmalara ve Kurulca düzenlenmesi uygun görülen diğer hususlara açık ve anlaşılır şe-
kilde yer verir. İlgili MTK, yukarıda sayılan tüm hususları risk komitesinin hangi aralıklarla
toplantı yapacağı hususu da dâhil olmak üzere kamuya duyurur.

(3) Risk komitesi, MKT olarak hizmet veren MTK’nın risk yönetimini etkileyebilecek
risk modelinde, temerrüt sürecinde, takas üyelerinin kabulüne ilişkin kriterlerde, yeni sermaye
piyasası araçlarının takasında veya dışardan hizmet alımı gibi önemli değişikliklerle ilgili her-
hangi bir düzenlemeye ilişkin Yönetim kuruluna önerilerini sunar. Risk komitesinin bu önerileri
MTK’nın günlük işlerini kapsamaz. Yönetim kurulu, genel müdür ve diğer yöneticiler de MKT
olarak hizmet veren MTK’nın risk yönetimini etkileyecek gelişmeler hakkında risk komitesinin
bilgi ve önerilerini alır ve uygun olduğu ölçüde uygulamaya sokar.
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(4) Kurul ve ilgili diğer kamu kurumlarının zamanında bilgilendirilmesine ilişkin dü-
zenlemeler saklı kalmak üzere, risk komitesi üyeleri görevleri nedeniyle sahip oldukları bilgi-
lere ilişkin gizlilik kurallarına riayet eder. Risk komitesi başkanı; bir üyenin iş ve işlemlerine
ilişkin çıkar çatışması ortaya çıkması halinde konunun karara bağlanacağı toplantıda ilgili üye-
nin oy kullanmamasını teminen gerekli tedbirleri alır.

(5) MKT olarak hizmet veren MTK yönetim kurulu, risk komitesinin önerisini yerine
getirmemek yönünde karar alması halinde ivedilikle Kurulu ve konu ile ilişkili diğer kamu ku-
rum/kurumlarını gerekçeleriyle birlikte bilgilendirir.

(6) MKT olarak hizmet veren MTK’nın risk yönetiminde kullandığı araç ve yöntemler;
üyelerinden, üyelerin müşterilerinden, karşılıklı çalışılan diğer merkezi takas kuruluşları veya
merkezi karşı taraflardan, menkul kıymet mutabakat ve ödeme sistemlerinden, saklama kuru-
luşlarından, likidite sağlanan veya hesap açtırılan bankalardan, MKT olarak hizmet veren
MTK’nın kendisi tarafından veya kritik öneme sahip diğer kuruluşlarca hizmet sunulan borsa
ve alım-satım platformlarından kaynaklananlar da dâhil olmak üzere her türlü riski kapsamalı
ve etkin yönetim ve raporlamayı sağlamalıdır. Risk yönetimine ilişkin raporlama zinciri, diğer
faaliyetlere ilişkin raporlama zincirinden açık olarak ayrılmalıdır.

İç denetim, risk yönetimi, iç kontrol, uyum ve bilgi sistemleri
MADDE 16/C – (1) MTK diğer fonksiyonlardan bağımsız doğrudan yönetim kuruluna

raporlama yapmakla sorumlu bir iç denetim birimine sahip olmalıdır. Söz konusu iç denetim
birimi; kapsamlı bir denetim planı çerçevesine MTK ve varsa MKT sistemlerinin, iç kontrol
mekanizmalarının, kurumsal yönetim çerçevesinin ve risk yönetim süreçlerinin yeterliliği ve
etkinliğinin incelenmesi, bu inceleme sonuçları çerçevesinde görüş ve önerilerde bulunulması
ve söz konusu görüş ve önerilerinin yerine getirilip getirilmediğinin takibine ilişkin bir raporu
yıllık olarak doğrudan Yönetim Kuruluna raporlamakla yükümlüdür. Denetim planının bir ör-
neği Kurula da gönderilir.

(2) MTK, nezdinde bulunan diğer birimlerden ayrı bir risk yönetim birimine ve maruz
kalınan tüm risklerin tanımlanması, yönetilmesi, ölçülmesi, izlenmesi ve kontrolünü sağlayacak
yazılı politika, prosedür ve sistemlere sahip olmalıdır.

(3) MTK bilgi ve risk-kontrol sistemlerinin; üyelerinin ve gerektiği takdirde üyelerin
müşterilerinin risk yönetimi politika ve prosedürlerini uygun bir şekilde yürütebilmelerini te-
minen zamanında ve yeterli bilgiye ulaşmalarını mümkün kılacak ve kredi ve likidite risklerinin
hem MTK düzeyinde hem de üye ve gerektiği takdirde müşteri düzeyinde izlenmesine imkân
sağlayacak kapasite ve gelişmişlikte olması zorunludur.

(4) MTK, yönetim kuruluna risk yönetimi politika, prosedür ve sistemlerinin yeterlili-
ğini ve etkinliğini takip etmede yardımcı olmak üzere, gerekli iç kontrol mekanizmalarını oluş-
turur.

(5) MTK, diğer fonksiyonlarından bağımsız olarak faaliyet gösterecek ayrı bir uyum
birimine sahip olmalıdır. Uyum birimi MTK’nın, yöneticileri veya diğer personelinin Kanun,
bu Yönetmelik ve ilgili mevzuattan kaynaklanan yükümlülüklerini yerine getirmeme risklerini
tespit için kullanılacak politika ve prosedürleri oluşturmak, potansiyel çıkar çatışmalarının ta-
nımlanıp analiz edilmesini ve buralardan kaynaklanacak hukuki risklerin sınırlanmasını sağ-
layacak kural ve prosedürleri geliştirmek zorundadır. MTK’nın uyum biriminden sorumlu yö-
neticisi, MTK’nın mevzuata uyumuna ilişkin politikaların yeterliliği ve etkinliğini izlemek,
MTK nezdinde oluşturulan uyum politikalarını yürütmek, MTK’nın ve personelinin Kanun,
bu Yönetmelik ve ilgili mevzuata uyumunu düzenli bir şekilde yönetim kuruluna raporlamak,
uyumsuzluk halinde alınacak tedbirlere ilişkin prosedürler geliştirmek ve uyum fonksiyonunda
görevli diğer personelin, takibinden sorumlu oldukları hizmet ve aktivitelerde görev almama-
larını sağlamakla yükümlüdür.
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(6) MTK’nın; yaptığı faaliyetler ile verdiği hizmetlerin tipine, çeşitliliğine ve karma-
şıklığına uygun, güvenilir, yüksek hız ve kapasitede, stres koşullarına dayanıklı ve uluslararası
kabul görmüş teknik standartlarda bilgi teknolojisi sistemlerine sahip olması zorunludur. MTK
bilgi güvenliği riskinin yönetimi için bilginin korunmasına, yetkisiz bir şekilde açıklanmasının
önlenmesine, doğruluk ve tamlığına ve takas ve varsa MKT hizmetlerinin kesintisiz sunula-
bilmesine yönelik politika ve prosedürleri de içeren uygun bir bilgi güvenliği çerçevesi geliş-
tirmekle yükümlüdür.

(7) MTK’lara ilişkin 5/1/2018 tarihli ve 30292 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Bilgi
Sistemleri Yönetimi Tebliğinde yer alan hükümler saklıdır.”

MADDE 14 – Aynı Yönetmeliğin 17 nci maddesinin birinci fıkrasının ikinci cümle-
sinde yer alan “Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.” ibaresi “MKK” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 15 – Aynı Yönetmeliğin 18 inci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.

“(2) Birinci fıkrada belirtilen yöneticiler ve ihtisas personelinin göreve başlamadan
önce maliki oldukları, TCMB, Hazine ve Maliye Bakanlığı ve 28/3/2002 tarihli ve 4749 sayılı
Kamu Finansmanı ve Borç Yönetiminin Düzenlenmesi Hakkında Kanun çerçevesinde kurulan
varlık kiralama şirketleri tarafından ihraç edilen araçlar ile emeklilik fon payları dışındaki, bor-
sada işlem gören ortaklıklara veya bunların iştiraklerine ait her türlü paylarını ya da diğer men-
kul kıymetlerini, eşi ve velayeti altındaki çocukları dışındakilere, görev sürelerinin başlama-
sından itibaren otuz gün içinde satmak veya devretmek suretiyle elden çıkarmaları gereklidir.”

MADDE 16 – Aynı Yönetmeliğin 19 uncu maddesinin birinci fıkrasında yer alan
“Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası” ibaresi “TCMB” olarak değiştirilmiş ve aynı maddeye
aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(3) MTK; hem MTK hem de MKT hizmet ve faaliyetlerini ve takas üyeliğine kabule
ilişkin kriterleri herhangi bir ücret almaksızın kamuyla paylaşır.”

MADDE 17 – Aynı Yönetmeliğin 21 inci maddesinin ikinci fıkrasına aşağıdaki bent
eklenmiştir.

“e) Bilgi teknolojilerinden kaynaklanan riskler de dâhil olmak üzere, kurumun maruz
kaldığı tüm risklerin değerlendirildiği, kurumsal ve bütünleşik bir risk yönetimi sistemini tesis
etmek ve bahse konu sistemin ürettiği çıktıların ve bilgilerin ilgili karar alma mekanizmalarına
girdi teşkil etmesini sağlayacak süreçleri oluşturmak.”

MADDE 18 – Aynı Yönetmeliğin 25 inci maddesinin başlığı “MTK’nın MKT hizmeti
vermediği hallerde alınacak teminatlar” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 19 – Aynı Yönetmeliğe 25 inci maddeden sonra gelmek üzere aşağıdaki mad-
de eklenmiştir.

“MKT hizmeti verecek MTK’larca alınan teminatlar
MADDE 25/A – (1) MKT hizmeti verecek MTK’lar yapılan işlemler sonucunda nez-

dinde oluşacak yükümlülüklerin yerine getirilmesini sağlamak amacıyla, üyelerden MKT yö-
netmeliğinde belirlenecek esaslar çerçevesinde teminat talep eder. Söz konusu teminatların yö-
netimine ilişkin gerekli düzenlemelerle MKT hizmetinde bulunacak MTK’ların üyelerine işlem,
hesap ve işlem görecek araçlar bazında değişik oranlarda teminat ve teminatlandırma yöntem-
leri uygulanmasına, teminatların tipine, teminat olarak kabul edilebilecek kıymetlere ve bun-
ların temini, tahsili, tamamlanma süreleri, nemalandırılması ve kullanılmasına ilişkin detaylı
düzenlemelere aynı yönetmelikte yer verilir.

(2) MKT hizmeti verecek MTK’ların üyeleri ise asgari olarak MTK düzenlemeleri ile
belirlenecek oran veya tutarı karşılayacak kadar teminatı müşterilerinden talep etmek zorun-
dadır. Kurul, piyasa koşullarındaki gelişmeleri dikkate alarak, gerektiğinde teminat oranlarına
ya da tutarlarına asgari bir sınır getirebilir.”
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MADDE 20 – Aynı Yönetmeliğin 26 ncı maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.

“MTK’ların MKT hizmeti vermediği hallerde oluşturulan garanti fonu
MADDE 26 – (1) MTK, MKT hizmeti vermediği piyasa, pazar veya sermaye piyasası

araçlarına ilişkin yükümlülüklerin yerine getirilmemesi durumlarında kullanılmak üzere ge-
cikmelerin önlenmesi amacıyla bir garanti fonu oluşturabilir. Kurul, hizmet verilen borsa ve
teşkilatlanmış diğer pazar yerlerinde açılan piyasalar ve sermaye piyasası araçları itibariyle ga-
ranti fonu oluşturulmasını zorunlu tutabilir.

(2) Üyelerin ve MTK’nın garanti fonuna yapacakları katkılar, bu katkıların nemalan-
dırılması, fonun yönetimi ve kullanımına ve fonla ilgili diğer hususlara ilişkin usul ve esaslar,
MTK yönetmeliğiyle belirlenir.”

MADDE 21 – Aynı Yönetmeliğe 26 ncı maddeden sonra gelmek üzere aşağıdaki madde
eklenmiştir.

“MTK’ların MKT hizmeti verdiği hallerde oluşturulan garanti fonu
MADDE 26/A – (1) MKT hizmeti verecek MTK, yükümlülüklerin yerine getirilmemesi

durumlarında kullanılmak üzere gecikmelerin önlenmesi amacıyla bir garanti fonu oluşturur.
(2) MKT hizmeti verecek MTK’nın; üyelerince garanti fonuna yapılacak katkılara, bu

katkıların nemalandırılmasına, fonun yönetimi ve kullanımına ve fonla ilgili diğer detaylı dü-
zenlemelere MKT yönetmeliğinde yer verilir.”

MADDE 22 – Aynı Yönetmeliğin altıncı bölümünün başlığı “MKT Olarak Hizmet Ve-
recek Yerli ve Yabancı MTK’lar ile Bunların Yükümlülükleri” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 23 – Aynı Yönetmeliğin 29 uncu maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.

“MKT hizmeti
MADDE 29 – (1) Kurul, merkezi takas kuruluşlarının, alıcıya karşı satıcı, satıcıya karşı

da alıcı rolünü üstlenerek takasın tamamlanmasını taahhüt ettikleri MKT hizmetini, piyasalar
veya sermaye piyasası araçları itibarıyla zorunlu tutabilir.

(2) Borsalar veya teşkilatlanmış diğer pazar yerleri de nezdlerinde işlem gören sermaye
piyasası araçlarıyla ilgili MKT hizmeti vermek üzere Kurula başvurabilirler.

(3) Yerli ve yabancı MTK’lar MKT hizmetini Kanunun 77 nci ve 78 inci maddeleriyle
bu Yönetmelikte belirlenen esaslar uyarınca hazırlayacakları MKT yönetmeliği çerçevesinde
yürütürler. Söz konusu yönetmelik ve bu Yönetmelikte yapılacak değişiklikler başvuru belgeleri
ile Kurulun değerlendirme ve onayına sunulur.”

MADDE 24 – Aynı Yönetmeliğin 30 uncu maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.

“MKT hizmetine ilişkin faaliyet izni
MADDE 30 – (1) Türkiye’de Kanunun 77 nci maddesinin birinci fıkrası çerçevesinde

Kurulun teklifi ve ilgili Bakanın izni ile kurulmuş bir MTK her türlü piyasa ve/veya sermaye
piyasası aracı için MKT hizmeti vermek üzere; 30/Ç maddesi çerçevesinde, yabancı bir ülkede
MKT olarak hizmet veren yabancı bir MTK ise bir veya uygun görülen birden fazla tezgahüstü
türev araç için MKT hizmeti vermek üzere Kurula başvurabilir. Kurul tarafından Kanunun
78 inci maddesinin birinci fıkrası çerçevesinde herhangi bir tezgahüstü türev araçta MKT hiz-
meti verilmesinin bu Yönetmelik kapsamında zorunlu tutulması halinde ilgili MTK tarafından
Kurula başvurulması zorunludur.

(2) Birinci fıkradaki faaliyet izni sadece merkezi karşı taraf hizmetine ilişkin faaliyetler
için verilir ve söz konusu yetkilendirmenin hangi hizmet ve faaliyetlere ve hangi sermaye pi-
yasası aracına veya araçlarına ilişkin olduğu Kurul tarafından yetkilendirmeyi takiben ayrıca
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ilân edilir. Yabancı bir ülkede MKT olarak hizmet veren MTK’nın Türkiye’de MKT hizmeti
vermek üzere talepte bulunması halinde bu madde hükümleri uygulanmaz. Söz konusu
MTK’ların başvuruları 30/Ç maddesi hükümleri kapsamında değerlendirilir.

(3) MKT olarak hizmet vermek üzere Kurula başvuran MTK’lara faaliyet izni verile-
bilmesi için;

a) Diğer Kanun ve düzenlemelerde yer alan yükümlülükler saklı olmak kaydıyla, MKT
olarak hizmet verecek MTK'nın asgari 600.000.000 TL ödenmiş sermayeye sahip olması,

b) MKT olarak hizmet verecek MTK’nın geçmiş yıl kârları ve yedek akçeleri dâhil öz
sermayesinin;

1) MKT hizmetine ilişkin faaliyetlerden kaynaklanan tüm riskleri ile orantılı olacak şe-
kilde,

2) Faaliyetlerine devam ettiği sürece; faaliyetlerin belirli bir süre içinde sıralı bir şekilde
durdurulması veya yeniden yapılandırılmasına yetecek miktarda,

3) 25, 25/A, 26, 26/A ve 31 inci maddelerde belirlenen finansal kaynakları ile karşıla-
namayan kredi, karşı taraf, piyasa, operasyonel, hukuki ve iş risklerine karşı yeterli koruma
sağlayacak tutarda,

olması,
c) Mevzuatta öngörülen diğer tüm düzenlemeleri yaptığını ve idame ettirebilir durumda

olduğunu gösteren tüm bilgi ve belgelerin Kurula ibraz edilmesi,
gereklidir.
(4) MKT olarak hizmet vermesine izin verilen MTK’nın, MTK olma veya MKT olarak

yetkilendirilme koşullarından herhangi birini kaybetmesi halinde, durumun ortaya çıktığı gün
itibarıyla Kurula bildirimde bulunulur.

(5) Kurul, MKT olarak hizmet verecek MTK’nın faaliyetlerine izin vermeden önce,
MTK’nın ortaklarına ilişkin, söz konusu ortağın doğrudan veya dolaylı ortak olmasından ba-
ğımsız olarak tüm bilgileri inceler.

(6) Kurul, bir üçüncü gerçek veya tüzel kişi ile MKT olarak hizmet verecek MTK ara-
sındaki ilişkinin Kurulun gözetim ve denetim faaliyetlerine engel olmayacağı kanaatine var-
madığı sürece söz konusu MTK’ya faaliyet izni vermez. Söz konusu durumun faaliyet izni ve-
rilmesi öncesinde ilgili MTK tarafından ispatı zorunludur.

(7) Kurul, üçüncü fıkrada belirtilen şartların yanında ilave şartlar öngörebilir.
(8) Kurul, bu maddede yer alan sermaye tutarlarında değişiklik yapmaya yetkilidir.
(9) Başvurunun Kurula ulaşmasından itibaren 60 işgünü içerisinde, Kurul, başvurunun

tam olup olmadığını değerlendirir. Başvuruda eksiklik bulunması halinde ek bilgi ve belgelerin
Kurula iletilmesi için söz konusu MTK’ya 30 işgününü aşmamak üzere bir süre verilir. Belge-
lerin bu defa da tam olmaması halinde MKT olarak hizmet verecek söz konusu MTK’nın baş-
vurusu işlemden kaldırılır. Başvurunun işlemden kaldırılması Kurula MKT olarak hizmet ver-
mek üzere tekrar başvuruda bulunulmasına engel teşkil etmez.

(10) MKT olarak hizmet verecek MTK’nın Kurula başvurması ve başvuru belgelerinin
tam olduğunun Kurulca tespit edilmesini takiben Kurul; TCMB, BDDK ve konu ile ilgili ola-
bilecek diğer kamu otoritelerinden konuya ilişkin görüşünü talep eder. BDDK, TCMB veya
ilgili diğer kamu otoritesinin başvurunun reddedilmesi gerektiğine ilişkin gerekçeli görüş ver-
mesi ve red gerekçesindeki hususların MKT olarak hizmet verecek MTK tarafından düzeltile-
bilecek hususlardan oluştuğunun Kurulca değerlendirilmesi halinde, ilgili MTK’ya gerekli dü-
zeltmeleri yapabilmesi için söz konusu eksikliklerin MTK’ya iletilmesinden itibaren 30 işgünü
süre verilir. Bu süre içerisinde gerekli bilgi ve belgeleri Kurula iletmeyen MTK’nın başvurusu
Kurulca reddedilmiş sayılır ve ilgili MTK’ya 30 işgünü içerisinde yazılı bilgi verilir. BDDK,

Sayfa : 10                               RESMÎ GAZETE                                  5 Aralık 2019 – Sayı : 30969



TCMB veya ilgili diğer kamu otoritesinin başvurunun reddedilmesi gerektiğine ilişkin gerekçeli
görüş vermesi ve red gerekçesindeki hususların düzeltilmesinin Kurulca mümkün olmadığının
değerlendirilmesi halinde başvuru Kurulca da reddedilir ve ilgili MTK’ya söz konusu görüşün
Kurula iletilmesini takip eden 45 işgünü içerisinde yazılı bilgi verilir.

(11) Kurul; MKT olarak hizmet verecek MTK’nın bu Yönetmelikte yer alan tüm yü-
kümlülükleri yerine getirmesi koşuluyla sermaye piyasalarında faaliyet göstermesine izin ve-
rebilir.”

MADDE 25 – Aynı Yönetmeliğe 30 uncu maddeden sonra gelmek üzere aşağıdaki
maddeler eklenmiştir.

“Faaliyet izninin genişletilmesi
MADDE 30/A – (1) Belirli bir piyasa veya sermaye piyasası aracında MKT olarak hiz-

met vermesine izin verilen MTK’nın ilk faaliyet izni kapsamında olmayan yeni bir piyasa veya
sermaye piyasası aracına ilişkin MKT hizmeti vermesine yönelik başvurusu faaliyet izninin
genişletilmesi olarak değerlendirilir.

(2) Faaliyet izninin genişletilmesine ilişkin yapılacak başvurular da Yönetmeliğin 30 uncu
maddesinin birinci fıkrası haricindeki diğer hükümleri kapsamında değerlendirilir.

(3) MKT olarak hizmet vermesine izin verilen MTK’nın ilk faaliyet iznine dâhil olma-
yan yabancı bir ülkede herhangi bir faaliyette bulunma talebiyle Kurula başvurması halinde
Kurul, söz konusu ülkenin yetkili otoritesini bilgilendirir.

Kurulca yapılacak inceleme ve değerlendirmeler
MADDE 30/B – (1) Kurul; MKT olarak hizmet vermesine izin verilen MTK tarafından

uygulanacak düzenleme, strateji, süreç ve mekanizmaları bu Yönetmelik ve MKT yönetmeliği
çerçevesinde inceler ve maruz kaldığı veya kalabileceği riskleri değerlendirir.

(2) Kurul; yapacağı inceleme ve değerlendirmelerin hangi sıklıkta ve detayda yapılması
gerektiğine, ilgili MTK’nın büyüklüğü, sistemik önemi, yapısı, ölçüsü ve benzeri özelliklerini
göz önünde bulundurmak suretiyle karar vermeye yetkilidir.

(3) Kurul, bu Yönetmelik ve ilgili diğer düzenlemelerdeki yükümlülüklerini yerine ge-
tirmediği tespit edilen MKT olarak hizmet vermesine izin verilen MTK’nın, ivedilikle gerekli
her türlü önlemi almasını ve gerekli işlemleri yapmasını istemeye yetkilidir.

(4) TCMB ve BDDK’nın ödeme ve mutabakat sistemlerine ilişkin faaliyet izni, gözetim
ve denetim yetkileri saklıdır.

Faaliyet izninin iptali
MADDE 30/C – (1) MKT olarak hizmet vermesine izin verilen MTK’ların izni aşağı-

daki durumlardan herhangi birinin varlığı halinde Kurulca resen iptal edilir:
a) Faaliyet göstermesine izin verilmesini takip eden 12 ay içinde söz konusu izne konu

faaliyetleri ifa etmemesi veya yetkisinden feragat ettiğini yazılı olarak ifade etmesi.
b) Faaliyet izni verilmesi aşamasında; Kurula yalan, yanlış ve yanıltıcı bilgi ve belge

vermesi veya açıklamalarda bulunması.
c) Faaliyet izni verilmesine ilişkin sağlandığı teyit edilen koşullardan herhangi birini

veya birkaçını yitirmesi veya Kurul tarafından belirlenen ve belirli bir süre içerisinde yerine
getirilmesi gereken düzeltici nitelikteki işlemleri yerine getirmemesi.

ç) Bu Yönetmelikte yer alan yükümlülüklerin herhangi birini ciddi ve süreklilik arz
edecek şekilde ihlal etmesi.

(2) Bu halde, Kurul konuya ilişkin bilgi verilmesi gereken yerli veya yabancı tüm oto-
riteleri karar tarihinden itibaren 30 işgünü içerisinde yazılı olarak bilgilendirir.

(3) Kurul, söz konusu faaliyet izni iptalini belli bir piyasa veya sermaye piyasası ara-
cıyla sınırlandırabilir.
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Türkiye’de tanınma
MADDE 30/Ç – (1) Yabancı ülkede kurulmuş MTK’ların tezgahüstü türev araçlarda

Türkiye’de kurulmuş ve faaliyet gösteren yatırım kuruluşlarının müşterileriyle veya birbirleri
arasında gerçekleştirdiği işlemlerde MKT ve buna bağlı takas hizmetleri vermesi, söz konusu
yabancı MTK’nın Türkiye’de tanınmasına bağlıdır.

(2) Kanunun 78 inci maddesinin birinci fıkrası çerçevesinde Türkiye’de tezgahüstü tü-
rev araçlarda MKT olarak hizmet verecek yabancı MTK’ların Türkiye’de MKT olarak tanın-
masına Kurulun teklifi üzerine ilgili Bakan tarafından izin verilir.

(3) Tezgahüstü türev araçlarda MKT olarak hizmet verecek MTK; Kanunun 87 nci
maddesi uyarınca kurulmuş veri depolama kuruluşuna gerekli bilgilerin iletilmesi ile sorum-
ludur.

(4) Türkiye’de tezgahüstü türev araçlarda MKT olarak hizmet verecek yabancı
MTK’nın Türkiye’de tanınması için;

a) Kendi ülkesindeki ilgili otorite tarafından MKT olarak yetkilendirilmiş olması,
b) Kendi ülkesinde uygulanan ilgili tüm düzenlemelere tam uyumunun sağlanmış ol-

ması, ilgili yabancı otoriteler tarafından etkin gözetim ve asgari yılda bir defa denetiminin ya-
pılması ve söz konusu hususların resmi belgelerle tevsik edilmesi,

c) Kendi ülkesinde; en az Türkiye’de geçerli olan suç gelirlerinin aklanması ve terörizm
finansmanının önlenmesine ilişkin düzenlemelere denk düzenlemelere tabi olması,

ç) Kurulduğu ülke otoritesi tarafından risk değerlendirmesinin yapılmış olması,
d) CPMI-IOSCO’nun Finansal Altyapı Kuruluşlarına İlişkin Prensiplerinin tümünü ka-

bul etmiş ve uygulayan bir ülkede kurulmuş olması ve bu çerçevede kurulduğu ve/veya hizmet
verdiği ülkelerde söz konusu prensipler çerçevesinde etkin gözetim ve denetiminin yapıldığının
ispat edilebilir olması,

e) Üyelerle imzalanacak sözleşmelerin Türkiye’de hizmet vermekte olan veri depolama
kuruluşunun talep edeceği tüm bilgileri içeren, üye aleyhine haksız şart içermeyen, sözleşmeden
kaynaklanan uyuşmazlıkların hangi ülke hukukuna göre çözümleneceğine dair açık hükümler
içeren nitelikte olması,

f) Türkiye’de yerleşik olmak üzere, yeterli meslekî deneyime ve işin gerektirdiği dü-
rüstlük ve itibara sahip en az üç yetkiliden oluşan bir temsilciliğinin kurulmuş olması,

hususları da incelenir. İlgili MTK, söz konusu belgeleri ve Kurulun incelemelerinde
kullanmak üzere ihtiyaç duyacağı diğer tüm bilgi ve belgeleri Kurula iletmekten ve iletilen
bilgi ve belgelerin doğruluğundan sorumludur. Kurul, bu maddede yer alan şartlara ek yüküm-
lülükler getirebilir.

(5) Türkiye’de yabancı bir MTK’nın MKT olarak tanınmasına ilişkin başvurular söz
konusu MTK tarafından doğrudan Kurula yapılır.

(6) Türkiye’de tezgahüstü türev araçlarda MKT olarak hizmet verecek yabancı MTK
tanınmasında 30 uncu maddenin dokuzuncu ve onuncu fıkralarındaki süreçler takip edilir.

(7) Kurul her hâlükârda, başvuruya ilişkin tüm bilgi ve belgelerin tam olarak kendisine
iletilmesini takip eden 180 işgünü içinde ilgili yabancı MTK’yı tanınma başvurusunun sonu-
cuna ilişkin gerekçeli olarak bilgilendirir.

(8) Türkiye’de tezgahüstü türev araçlarda MKT olarak hizmet verecek yabancı MTK’nın
kurulduğu ülkenin ilgili otoritesi ile Kurul arasında bir işbirliği anlaşması bulunması zorunlu-
dur. Söz konusu işbirliği anlaşmasının asgari olarak;

a) Kurul ve ilgili otorite arasındaki bilgi alışverişinin, Kurul tarafından talep edilebilecek
tüm bilgi ve belgelere erişim dâhil, nasıl yapılacağını belirleyen mekanizmaları,

b) Kurulun ilgili otorite tarafından ilgili MTK’nın ülkesinde tabi olduğu düzenleme-
lerden herhangi birini veya birkaçını ihlal ettiğine ilişkin bilgisi olması halinde ivedi bilgilen-
dirilmesini düzenleyen mekanizmaları,
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c) Kurulun ilgili MTK’nın farklı bir ülkede MKT olarak hizmet verecek olması halinde
ivedilikle ilgili otorite tarafından bilgilendirilmesini düzenleyen mekanizmaları,

ç) Gerekli koşulların gerçekleşmesi halinde yerinde denetim dâhil tüm gözetim ve de-
netim faaliyetlerinin koordinasyonuna ilişkin prosedürleri,

içermesi gerekir.
Tanınmanın genişletilmesi
MADDE 30/D – (1) Türkiye’de MKT olarak tanınması sonrasında, ilk faaliyet iznine

dâhil edilmemiş olan ve Türkiye’de yeni bir tezgahüstü türev araçta MKT olarak hizmet vermek
isteyen yabancı MTK, tanınmanın genişletilmesi için izin almak üzere Kurula başvurur. Kurul
tarafından tanınması sırasında Kurulca izin verilen hizmetler dışında herhangi bir hizmet ve-
rilmesi de tanınmanın genişletilmesi kapsamında değerlendirilir. Kurul; tanınmanın genişletil-
mesi başvurusunu; MKT olarak tanınan yabancı MTK’nın büyüklüğü, sistemik önemi, yapısı,
ölçüsü ve benzeri özelliklerini göz önünde bulundurmak ve yerine getirilecek yeni faaliyetin
söz konusu MTK’nın var olan faaliyetleri üzerindeki etkisini değerlendirmek suretiyle karar
vermeye yetkilidir.

(2) Kurul; yabancı MTK’nın tanınmanın genişletilmesi başvurusunu reddetmeye yet-
kilidir.

(3) Yabancı MKT’ların tanınmanın genişletilmesi başvuruları 30/Ç maddesinin birinci
ve ikinci fıkraları haricindeki diğer hükümleri kapsamında değerlendirilir.”

MADDE 26 – Aynı Yönetmeliğin 31 inci maddesinin başlığı “MKT hizmetinde
MTK’ların mali sorumluluğu” olarak değiştirilmiş ve aynı maddenin birinci fıkrasında yer alan
“merkezi karşı taraf” ibaresi “MKT” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 27 – Aynı Yönetmeliğe 31 inci maddeden sonra gelmek üzere aşağıdaki mad-
deler eklenmiştir.

“Temerrüt
MADDE 31/A – (1) MKT hizmeti verilen piyasa veya sermaye piyasası araçlarında

temerrüt; MKT hizmeti veren MTK’nın hizmet verdiği piyasa veya sermaye piyasası araçla-
rında MKT üyelerinin MKT hizmeti veren MTK’ya karşı olan yükümlülüklerini bu Yönetme-
lik, MKT yönetmeliği ve ilgili alt düzenlemelerinde belirlenen sürelerde ve tam olarak yerine
getirmemesini ifade eder.

(2) Sunulan MKT hizmeti, MKT hizmeti veren MTK nezdinde bu hizmet kapsamında
açılan hesapları ve bu hesaplar üzerinden gerçekleştirilen işlemleri kapsar ve söz konusu iş-
lemlerin takasının tamamlanması ile son bulur.

Temerrüt yönetimi
MADDE 31/B – (1) MKT hizmeti veren MTK üyelerinin temerrüde düşmesi halinde

başvurulacak teminatların, garanti fonu katkı paylarının ve MKT hizmeti veren MTK’nın kay-
naklarının kullanımında aşağıda belirtilen öncelik sırasına uygun hareket edilir:

a) Temerrüde düşen MKT üyesinin kendisine ait hesaplarda veya kendisine bağlı temi-
nat açığı oluşan müşteri hesaplarında bulunan teminatlar.

b) Temerrüde düşen MKT üyesinin yatırılmış garanti fonu katkı payı.
c) Eğer varsa sigorta poliçelerinden yapılacak tazminler.
ç) MKT hizmeti veren MTK tarafından karşılanmış riskler için tahsis edilen sermaye.
d) Diğer MKT üyelerinin yatırılmış garanti fonu katkı payları.
e) MKT üyelerinden talep edilebilecek ilave garanti fonu katkı payları.
f) MKT hizmeti veren MTK’nın kalan sermayesinden yapılan taahhüt.
(2) Birinci fıkrada belirlenen sıralama, temerrüt nedeniyle ortaya çıkabilecek kayıpların

karşılanmasında başvurulabilecek varlıkların kullanımına yöneliktir. Temerrüt halinde MKT
hizmeti veren MTK, likidite yönetimine ilişkin öncelikleri ve ilgili MKT yönetmeliğinde ifade
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edilen sınırlamalar dâhilinde, yukarıda sayılan kaynakların yanı sıra yabancı kaynakları ve
borçlanma imkânlarını da devreye sokarak takasın tamamlanmasını veya borcun tasfiyesini
sağlar. MKT hizmeti veren MTK tarafından takas yükümlülüklerinin yerine getirilmesinde, te-
minatların nakde çevrilmesinden kaynaklanan bir gecikme olması halinde hak sahibine temerrüt
faizi ödenir. Hak sahibinin talep veya kabulü halinde takas yükümlülüklerinin, teminatların pi-
yasa fiyatlarından devri suretiyle kapatılması da mümkündür.

(3) MKT hizmeti veren MTK tarafından piyasalar veya sermaye piyasası araçları için
ayrı garanti fonları kurulması halinde, birinci fıkrada yapılan önceliklendirme her bir garanti
fonu için ayrı ayrı uygulanır. Bu halde birinci fıkranın (ç) ve (f) bentleri çerçevesinde MKT
hizmeti veren MTK sermayesinden tahsis ve taahhüt edilen sermaye, garanti fonlarının büyük-
lükleri nispetinde Yönetim Kurulu tarafından alınan karar çerçevesinde paylaştırılır.

(4) Herhangi bir piyasada temerrüde düşen MKT üyesinin, diğer piyasalar için kurulan
garanti fonlarındaki katkı payları, ilgili piyasalarda riskinin bulunmaması veya tüm pozisyon-
larının tasfiye edilmiş olması kaydıyla birinci fıkranın (d) bendinden sonra gelmek üzere te-
merrüde düştüğü piyasadaki yükümlülükleri için kullanılabilir. Temerrüde düşen MKT üyesinin
teminatları ve garanti fonu katkı payları dışında MKT hizmeti veren MTK nezdinde mevcut
diğer varlıkları da serbest olmaları kaydıyla takasın tamamlanması veya borç tasfiyesinde kul-
lanılabilir.

(5) Temerrüde düşen MKT üyesine ait teminat ve garanti fonu katkı paylarından varsa
henüz kullanılmamış bölümler ile söz konusu üyenin takibinden sağlanacak kaynaklar önce-
likle, eğer varsa MKT üyesinin yükümlülüklerinin tasfiyesi için temin edilen borçların kapa-
tılmasında kullanılır. Borçların tasfiyesi sonrasında MKT üyesinin takibinden sağlanacak kay-
naklardan kalan bir kısım var ise bu kaynaklar ilk önce temerrüde düşmemiş olan MKT üye-
lerinden daha önce alınan ilave garanti fonu katkı paylarının, sonra da temerrüde düşmemiş
olan MKT üyelerinin yatırılmış garanti fonu katkı paylarının iadesinde kullanılır. İade oransal
olarak yapılır. MKT hizmeti veren MTK sermayesinden karşılanan bölüm de dâhil olmak üzere
temerrütten kaynaklanan tüm asli ve fer’î yükümlülükler tasfiye olmadan, MKT hizmeti veren
MTK tarafından temerrüde düşen MKT üyesine herhangi bir ödeme veya iade yapılamaz.

(6) MKT hizmeti veren MTK; birinci fıkranın (ç) ve (f) bentleri çerçevesinde bir sonraki
dönem için tahsis ve taahhüt edeceği sermaye miktarlarını, bu maddenin beşinci fıkrası çerçe-
vesinde sağlanabilecek ilave özkaynak hariç olmak üzere, yılda bir kez en geç içinde bulunulan
yılın dördüncü ayının ilk işgünü günceller ve internet sitesinde duyurur.

(7) Temerrüt yönetimine ilişkin diğer hususlar her hâlükârda Kurulca kabul edilmiş
olan uluslararası düzenlemelerle uyumlu olarak MKT yönetmeliğinde düzenlenir.”

MADDE 28 – Aynı Yönetmeliğin 32 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 32 – (1) MTK tarafından alınan teminatlar ile hesap sahiplerinin malvarlık-

larının bu kuruluşun malvarlığından ayrı izlenmesi esastır. Takasın yerine getirilmesine ilişkin
işlemler hariç olmak üzere MKT hizmeti veren kuruluş söz konusu teminat veya varlıkları
tevdi amaçları dışında kullanamaz. MTK bu maddeye uyumun sağlanmasını teminen gerekli
önlemleri alır.”

MADDE 29 – Aynı Yönetmeliğin 33 üncü maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.

“MKT hizmetinde risk yönetimine ilişkin diğer hususlar
MADDE 33 – (1) MKT olarak hizmet veren MTK, MKT hizmetleri ile ilgili üyelerin-

den ve karşılıklı çalıştığı diğer MTK’lardan kaynaklanan kredi ve likidite risklerini gerçeğe
yakın zamanlı olarak ölçmek ve değerlendirmek zorundadır. MKT olarak hizmet veren MTK
nezdinde oluşturulan risk yönetim sistemlerinin herhangi bir zamanda ve her bir üyenin toplam
riskini gösterebilecek nitelikte olması zorunludur.
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(2) MKT olarak hizmet veren MTK, asgari olarak, MKT hizmetlerinden doğacak yü-
kümlülüklerin ifasını taahhüt ettiği pozisyonlar için sermaye piyasası aracı veya piyasa bazında
pozisyonların oluşmasından tasfiyesine kadar geçecek süredeki olası fiyat hareketlerini karşı-
lamak üzere belirli bir süreye ait tarihsel veriden belirli bir istatistiksel güven düzeyinde he-
saplanacak miktarda başlangıç teminatı, pozisyonların fiyat değişimlerini karşılamak için de
değişim teminatı talep eder. İşlem teminatı hesaplamalarının bir günden daha uzun olmayan
sürede güncellenmesi, teminat tamamlama çağrılarının ise günlük olarak ve her halükarda be-
lirlenmiş azami veya asgari sınırlara ulaşıldığında yapılması gereklidir.

(3) Başlangıç teminatının hesaplanacağı istatistiksel güven düzeyi; tezgahüstü türev
araçlar için % 99,5’ten diğer sermaye piyasası araçları için ise %99’dan düşük olamaz. Baş-
langıç teminatlarının hesaplanmasında kullanılacak tarihsel verinin temin edilebildiği takdirde
piyasadaki her türlü fiyat hareketini kavrayacak şekilde ve her koşulda en az son 12 aylık dö-
nemi kapsaması, tarihsel verinin yokluğunda kullanılacak senaryoların da yeterince ihtiyatlı
seçilmesi gerekir. Başlangıç teminatı hesaplanmasında kullanılacak elde tutma süresi ise tez-
gahüstü türev araçlarda 5 işgününden diğer finansal araçlarda da 2 işgününden az olamaz.

(4) MKT olarak hizmet veren MTK; başlangıç teminatı hesaplanmasında kullanacakları
risk parametrelerini belirlerken;

a) Sermaye piyasası aracının fiyatlamasındaki belirsizlik ve karmaşıklık düzeyini,
b) Sermaye piyasası aracına ilişkin risk özelliklerini (volatilite, likidite, durasyon, kon-

veksite, ters eğilim riski ve benzeri),
c) Uygulanan diğer risk kontrol yöntemlerinin etkinlik derecesini,
ç) İlgili sermaye piyasası aracına özgü diğer önemli unsurları (kaldıraç düzeyi, kon-

santrasyon, pozisyonu kapatmadaki güçlükler, teminat hesaplama ve tamamlama süresi, te-
merrüt yönetimi süreleri ve benzeri),

göz önünde bulundurur. MKT olarak hizmet veren MTK; risk parametrelerinde istik-
rarın sağlanması ve döngüsellikten korunmasını teminen hesapladığı teminat yükümlülüğünü
%25 artırma, tarihsel verideki stresli dönemlere asgari %25 ağırlık verme veya son on yıllık
tarihsel veri ile hesapladıkları teminat yükümlülüğünü uygulama alternatiflerinden birisini ter-
cih edebilir.

(5) Kurul, dördüncü fıkrada belirtilen kriterler çerçevesinde organize piyasalarda işlem
gören tezgahüstü türev araçlara göre daha riskli olmadığı değerlendirilen diğer tezgahüstü türev
araçlar için başlangıç teminatı hesaplanmasında kullanılacak istatistiksel güven düzeyinin
%99’a, elde tutma süresinin ise 2 güne kadar düşürülmesine izin vermeye yetkilidir.

(6) MKT olarak hizmet veren MTK; söz konusu hizmeti ile ilgili işlem teminatlarının,
garanti fonu katkı paylarının veya diğer teminat yükümlülüklerinin hesaplanmasında veya diğer
risk kontrol mekanizmalarında kullandıkları model ve parametreleri, teorik ve ampirik olarak
yılda en az bir kez gözden geçirir. Kullanılan model ve metodolojinin olağan üstü koşullarda
da güvenilirliğini ve geçerliliğini muhafaza ettiği hususu, stres testleri, duyarlılık test ve ana-
lizleri ve geriye yönelik testler ile ortaya koyulur. İlgili test sonuçları asgari 3’er aylık dönemler
itibarıyla risk komitesine raporlanır ve üyelerle paylaşılır. Model ve parametrelerde yapılacak
önemli değişikliklerin de, risk komitesinde görüşülmesi ve ayrıca bağımsız bir şekilde gözden
geçirilmesi sağlanır.

(7) MKT olarak hizmet veren MTK tarafından oluşturulan risk modellerinin güvenilirlik
ve geçerliliği veya finansal veya likit kaynakların yeterliliğini test etmeye yönelik çalışma ve
programlarda aşağıdaki hususlara riayet edilir.

a) İşlem teminatlarının hesaplanmış olduğu dönemde gerçekleşen riskleri karşılama
oranı günlük olarak yapılacak geriye dönük testlerle analiz edilir. Teminat değerleme katsayı-
larının yeterliliği aylık olarak test edilir.
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b) İşlem teminatlarının hesaplandığı modellerin, tarihsel ve/veya varsayımsal olarak
belirlenecek muhtelif piyasa stres koşulları altında üreteceği sonuçları ortaya koyabilme ama-
cıyla duyarlılık test ve analizleri yapılır. Duyarlılık test ve analizlerinde, örnek teşkil edebilecek
gerçek üye portföyleri kullanılmalıdır. Duyarlılık test ve analizleri asgari ayda bir yapılır.

c) MKT olarak hizmet veren MTK’nın likit ve/veya toplam finansal kaynaklarının ye-
terliliği stres testleri ile günlük olarak sınanır.

ç) Temerrüt yönetimi kaynaklarının yetersiz hale geleceği piyasa koşulları ve/veya te-
merrüt sayılarının tespit edilmesini teminen asgari üçer aylık dönemlerde ters yönlü stres testleri
yapılır ve diğer test sonuçları ile birlikte sonuçlara ilişkin olarak Kurula bilgi verilir.

d) MKT olarak hizmet veren MTK test sonuçlarını, politika ve prosedürler dâhilinde
modellerin gözden geçirilmesi ve ayarlanması ile işlem teminatı yükümlülüklerinin ve/veya
teminat değerleme katsayılarının yeniden belirlenmesinde kullanır.

e) MKT olarak hizmet veren MTK kullandığı model ve metodolojilerin genel özellik-
lerini, kullanılan parametreleri, yapılan testleri, elde edilen sonuçları ve eğer varsa alınan ön-
lemleri kamuya açıklar.

(8) Kurul MKT olarak hizmet veren MTK’lar tarafından kullanılan model ve paramet-
relerin tutarlılık ve geçerliliğinin bağımsız denetimden geçirilmesini talep etmeye yetkilidir.
MKT olarak hizmet veren MTK tarafından kullanılan risk hesaplama yöntemlerinde önemli
bir değişiklik yapılmasının gerektiği hallerde Kurula bildirimde bulunulur. Kurulun söz konusu
hususlara ilişkin değişiklik talep etme hakkı saklıdır.

(9) MKT olarak hizmet veren MTK, merkez bankası hesaplarını kullanmadığı durum-
larda nakit takas riskini sınırlamak için gerekli tedbirleri alır.

(10) Menkul kıymet takasında mümkün olduğu ölçüde teslim karşılığı ödeme prensibi
ile çalışılması esastır. Aksi bir uygulamanın gerekli olduğu hallerde Kurul izni şarttır.”

MADDE 30 – Aynı Yönetmeliğe altıncı bölümden sonra gelmek üzere aşağıdaki bölüm
eklenmiş ve sonraki bölümler buna göre teselsül ettirilmiştir.

“YEDİNCİ BÖLÜM
Diğer MKT Kuruluşları ile Bağlantılı Çalışma Anlaşmaları

Diğer MKT’lerle bağlantılı çalışma
MADDE 33/A – (1) MKT hizmeti veren MTK, bir diğer MKT ile 33/B ve 33/C mad-

delerinde yer alan gereklilikleri yerine getirmek koşuluyla ve sermaye piyasası araçları ile para
piyasası araçlarında verilecek MKT hizmetlerine ilişkin olarak bağlantılı çalışma anlaşması
yapabilir. Bağlantılı çalışılacak MKT’nin Avrupa Menkul Kıymetler ve Piyasalar Otoritesi ta-
rafından tanınmış olması gereklidir.

(2) Bağlantılı çalışma anlaşmaları öncelikle Kurulun ve tabi olunan diğer yetkili otori-
telerin onayına sunulur.

(3) Kurul sadece bağlantılı çalışılması planlanan MKT’lerin;
a) 30 uncu madde çerçevesinde Kuruldan faaliyet izni almış ya da başka bir ülkede yet-

kili otorite tarafından yetkilendirilmek suretiyle en az son 3 yıldır MKT olarak faaliyet göste-
riyor olması,

b) Bu Yönetmeliğin risk yönetimine ilişkin hükümlerinin karşılandığının ispat edilmesi,
c) Takas işlemlerine ilişkin gereken tüm teknik şartların finansal piyasaların düzgün ve

düzenli işlemesine imkân sağlaması,
koşullarının sağlanması halinde bağlantılı çalışma anlaşmalarını onaylar.
(4) Kurul, ikinci fıkradaki koşulların karşılanmadığını değerlendirmesi halinde ilgili

kamu kurum ve kuruluşları ile yabancı otoriteler ve ilgili MKT’den yazılı açıklama talep eder
ve söz konusu çalışma anlaşmalarını bu anlaşmalar nedeniyle sermaye piyasalarında ortaya çı-
kabilecek riskler açısından değerlendirerek reddedebilir.
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(5) İki MKT arasında borsa, teşkilatlanmış diğer pazar yerleri veya diğer piyasalarda
hizmet vermek amacıyla bağlantılı çalışma anlaşması yapıldığında; söz konusu MKT’lerin bor-
sa, teşkilatlanmış diğer pazar yerleri veya diğer piyasalar tarafından konulan operasyonel ve
teknik gerekliliklere uyumlu oldukları nispette, her iki MKT’nin de faaliyetlerini yerine geti-
rebilmeleri için ihtiyaç duydukları verilere ve ilgili takas sistemine eşit erişim hakkına sahip
olması gerekir.

(6) Kurul; birinci ve ikinci fıkralarda ifade edilen veri kaynaklarına veya takas sistemine
erişimi; yalnızca erişimden kaynaklı ortaya çıkan riski kontrol etmek için doğrudan veya dolaylı
olarak sınırlandırabilir veya reddedebilir.

Bağlantılı çalışmada risk yönetimi
MADDE 33/B – (1) Bağlantılı çalışan MKT’ler;
a) Bağlantılı çalışma anlaşmasından kaynaklı ortaya çıkan riskleri etkin şekilde tanım-

lamak, izlemek, yönetmek ve böylece yükümlülüklerini zamanında karşılayabilmek için uygun
politika, prosedür ve sistemleri yürürlüğe koyar.

b) Bağlantılı çalışma ilişkilerini düzenleyen ilgili mevzuat dâhil olmak üzere, karşılıklı
hak ve yükümlülükleri üzerinde anlaşır.

c) Bir MKT üyesinin temerrüdü halinde, bağlantılı olarak çalışılan diğer MKT’nin te-
merrütten etkilenmemesini teminen, kredi riski ve likidite riskini tanımlar, izler ve etkin bir
şekilde yönetir.

ç) MKT üyelerinin yoğunlaşması ve finansal kaynakların toplulaştırılması ile ilişkili
kredi ve likidite riskini etkileyebilecek bağlantılı çalışma anlaşmasından kaynaklı korelasyon-
ları ve potansiyel bağımlılıkları belirler, tanımlar ve izler.

(2) Birinci fıkranın (b) bendi gereğince MKT’ler, transfer emirlerinin kendi sistemlerine
giriş anına ve geri alınamaz hale geldiği ana ilişkin aynı kuralları kullanmakla yükümlüdür.

(3) Birinci fıkranın (c) bendi gereğince, bağlantılı çalışma anlaşması; bağlantılı çalışan
MKT’lerden birinin temerrüdü halinde, temerrüdün sonuçlarının yönetilmesine ilişkin süreci
belirler.

(4) Birinci fıkranın (ç) bendi gereğince ilgili MKT’ler; yetkili otoritelerinden izin almak
kaydıyla, MKT üyelerinin aralarında yapmış oldukları bağlantılı çalışma anlaşmaları kapsa-
mında ellerinde bulunan teminatları tekrar kullanmaları hususuna ilişkin sağlam kontrol me-
kanizmalarını kurar. Bağlantılı çalışma anlaşması, bağlantılı çalışan MKT’lere, risklerin ya-
yılma etkisine karşı nasıl bir sınırlama yapılacağı hususunda kapsam itibariyle yeterli olacak
şekilde bir çerçeve çizer.

(5) MKT’lerin üyelerinden veya birbirlerinden dolayı maruz kalabilecekleri risklerin
karşılanabilmesi için kullanılan risk yönetim modellerinin birbirinden farklı olduğu hallerde
MKT’ler, bu farklılıkları tanımlar, bunlardan kaynaklanan riskleri değerlendirir ve ilave finansal
kaynakları güvenceye almak dâhil gerekli tüm önlemleri alır. Böylece MKT’ler; bağlantılı ça-
lışma üzerinde hem kendileri nedeniyle ortaya çıkabilecek etkiyi hem de yayılma riski açısından
ortaya çıkabilecek olası sonuçları sınırlar ve söz konusu farklılıkların her bir MKT’nin herhangi
bir üyesinin temerrüdünün sonuçlarını yönetebilme kabiliyetini etkilemediğinden emin olur.

Bağlantılı çalışmada MKT’ler tarafından alınan teminatlara ilişkin hükümler
MADDE 33/C – (1) MKT; bağlantı içerisinde olduğu diğer MKT’lere ait hesaplardaki

varlık ve pozisyonları ayrıştırır.
(2) Başka bir MKT ile bağlantılı çalışan MKT’nin bağlantı içerisinde olduğu MKT’ye

sadece başlangıç teminatı sağlaması halinde bağlantılı çalışılan MKT’nin teminatlar üzerinde
herhangi bir kullanım hakkı bulunmaz.

(3) Menkul kıymet teminatlarının; Kurul düzenlemeleri kapsamındaki sermaye piyasası
araçlarına ilişkin işlemler çerçevesinde alınmış olması durumunda MKK, yabancı sermaye pi-
yasası araçlarına ilişkin işlemler çerçevesinde alınmış olması durumunda ise yetkili bir merkezi
saklama kuruluşu nezdinde, nakit teminatların ise bankalar nezdinde saklanması zorunludur.
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(4) Birinci ve ikinci fıkralarda ifade edilen varlıklar, sadece bağlantılı çalışma anlaşması
çerçevesinde teminatları sağlayan MKT’nin temerrüdü durumunda bağlantı içerisinde olunan
MKT tarafından kullanılabilir.

(5) Bağlantılı çalışma anlaşması kapsamında teminatları alan MKT’nin temerrüdü ha-
linde ise söz konusu teminatlar mümkün olan en kısa süre içerisinde teminatları sağlayan
MKT’ye iade edilir.”

MADDE 31 – Aynı Yönetmeliğe 34 üncü maddeden sonra gelmek üzere aşağıdaki
madde eklenmiştir.

“MKT olarak hizmet veren MTK’larda yatırım politikası
MADDE 34/A – (1) MKT olarak hizmet veren MTK tarafından yapılacak yatırımların

yüksek fiyat kayıplarına maruz kalmadan hızla nakde dönüştürülebilir olması gerekir. MKT
olarak hizmet veren MTK’nın bu şekilde değerlendirilmeyen sermayesi temerrüt yönetimine
tahsis edilemez.

(2) MKT olarak hizmet veren MTK sermayesini veya temerrüt yönetiminde kullanıla-
cak işlem teminatı, garanti fonu katkı payı ve benzeri her türlü kaynağı kendisi, ana ortakları
veya bağlı ortaklık ve iştiraklerince ihraç edilen menkul kıymetlere yatıramaz.

(3) MKT olarak hizmet veren MTK ilgili finansal kaynaklarını nakit, mevduat veya ya-
tırım fonu katılma payı olarak veyahut düşük piyasa ve kredi riski taşıyan, yüksek likiditeye sa-
hip menkul kıymetlerde değerlendirir. MKT olarak hizmet veren MTK ancak temerrüt yönetim
sürecinde gerektiği takdirde türev finansal araçlara yatırım yapabilir. MKT olarak hizmet veren
MTK’nın yatırım yapacağı borçlanma senetlerinin devlet veya merkez bankalarınca ihraç edil-
miş veya ödemesi garanti edilmiş olması, serbestçe transfer edilebilir olması, çok sayıda alıcı
ve satıcıdan oluşan aktif bir piyasaya ve düzenli olarak açıklanan fiyat bilgisine sahip olması
ve yapılacak borçlanma senedi yatırımlarında portföy ortalama kalan vadesinin gözetilmesi
gerekir.

(4) MKT olarak hizmet veren MTK nakit kaynaklarını merkez bankası veya Türkiye’de
faaliyet gösteren bankalarda değerlendirir. MKT hizmetlerinde merkez bankası veya büyük öl-
çekli mevduat bankalarında değerlendirilemeyen işlem teminatı ve garanti fonu katkı payları-
nın, asgari %95’inin bankalar nezdinde üçüncü fıkrada belirtilen özellikleri taşıyan borçlanma
senetleri ile teminatlandırılmasını sağlayacak ters repo işlemlerinde değerlendirilmesi esastır.

(5) MKT olarak hizmet veren MTK yatırım veya plasman kararlarını verirken herhangi
bir karşı tarafla olan toplam kredi riskini gözeterek tesis edeceği konsantrasyon limitleri dahi-
linde hareket eder. Konsantrasyon limitlerinin takibinde aynı ihraççı veya karşı tarafın MKT
olarak hizmet veren MTK’ya olan tüm yükümlülükleri dikkate alınır. MKT olarak hizmet veren
MTK’nın yatırım ve plasmanlara ilişkin politika ve prosedürleri finansal varlıklar, ihraççılar
veya karşı taraflar itibariyle yeterli çeşitlendirme ve risk dağıtımını sağlamalıdır. Söz konusu
politika ve prosedürler yılda en az bir defa olmak üzere düzenli olarak gözden geçirilir.”

MADDE 32 – Aynı Yönetmeliğe 35 inci maddeden sonra gelmek üzere aşağıdaki mad-
deler eklenmiştir.

“Kayıt tutma
MADDE 35/A – (1) MTK; Kurul tarafından bu Yönetmelikte ve ilgili diğer düzenle-

melerde yer alan hükümlere uyumunun denetlenmesini ve gözetimini teminen sağladığı tüm
hizmet ve yaptığı tüm faaliyetlere ilişkin tüm kayıtları en az 10 yıl süre ile saklar.

(2) MTK, işlem yaptığı tüm sözleşmelerin orijinal hali dâhil olmak üzere sözleşmeye
ilişkin tüm bilgileri, takas sürecinin her bir adımını açıkça ortaya koyacak işlem kayıtlarını,
üyeleri ve gerektiğinde müşterilerinin hesap detaylarını ve maruz kalınan riskleri ortaya koya-
cak pozisyon ve teminat kayıt ve bilgilerini ve veri depolama kuruluşlarına yaptıkları detaylı
raporlama kayıtlarını en az 10 yıl süre ile saklar. Söz konusu bilgi; MTK tarafından takasın
gerçekleştirilmesinden önce asgari olarak ilgili işlemin asıl koşul ve şartlarının belirlenmesini
sağlayacak nitelikte olmalıdır.
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Dışardan hizmet alımı
MADDE 35/B – (1) MTK’nın operasyonel fonksiyon, hizmet ve faaliyetlerini dışardan

alması mümkün olup bu durumda, dışardan hizmet aldığı konularda bu Yönetmelik ve ilgili
diğer tüm düzenlemeler çerçevesindeki tüm sorumluluğu devam eder ve MTK her halükarda;

a) Dışardan hizmet alımının sorumlulukların devri ile sonuçlanmayacağı,
b) MTK’nın takas üyeleri veya uygun olan hallerde müşterilerle arasındaki ilişkinin ve

onlara karşı sorumluluğunun değişmeyeceği,
c) MTK’nın faaliyet izni alırken sağladığı koşulların değişmeyeceği,
ç) Dışardan hizmet alımının, MTK’nın kendi alanına giren herhangi bir bilgiyi elde

edebilmek için yerinde erişim dâhil denetim ve gözetim fonksiyonlarını yerine getirmesine en-
gel olmayacağı,

d) Dışardan hizmet alımının, MTK’nın karşılaştığı risklerin yönetiminde gerekli sis-
temleri oluşturmasına ve kontrolleri yapmasına engel olmayacağı,

e) Dışardan hizmet sağlayıcının, MTK’nın bu Yönetmelik çerçevesinde tabi olduğu iş
sürekliliği yükümlülüklerine eşdeğer yükümlülüklere tabi olacağı,

f) Dışardan hizmet sağlayıcının sermaye yeterliliğinin, organizasyon yapısının ve sağ-
ladığı hizmetlerin kalitesinin değerlendirilebilmesi için, söz konusu hizmet sağlayıcının, gerekli
uzmanlığının ve kaynağının bulunduğu, dışardan sağlanan hizmetlerin etkin denetimini yaptığı,
dışardan hizmet alımına ilişkin riskleri yönettiği, süreklilik arz edecek şekilde bu fonksiyonları
denetlediği ve ilgili riskleri yönettiği,

g) MTK’nın, dışardan hizmet alımı nedeniyle elde edilecek bilgilere doğrudan erişim
olanağına sahip olacağı,

ğ) Dışardan hizmet sağlayıcının; dışardan sağlanan hizmete ilişkin olarak yetkili otori-
teler ile iş birliği içerisinde olacağı,

h) Hizmet sağlayıcının; verdiği hizmet kapsamında elde ettiği MTK’nın, takas üyele-
rinin ve müşterilerinin özel bilgilerini Türkiye’de yürürlükte olan kişisel verilerin korunması
ve saklanmasına ilişkin düzenlemelere ve uluslararası en yüksek standartlara uygun olarak ko-
ruyacağı,

hususlarında garanti verir.
(2) Kurul tarafından ayrıca izin verildiği durumlar hariç olmak üzere MTK; risk yöne-

timiyle ilgili faaliyetlerini dışardan temin edemez.
(3) MTK ve hizmet sağlayıcı yazılı bir anlaşma ile hak ve yükümlülüklerini açık olarak

oluşturur ve toplulaştırır.
(4) MTK, bu düzenleme kapsamında talep edilen ve dışardan hizmet alımı faaliyetlerini

değerlendirmeye yönelik gerekli tüm bilgileri iznini almak üzere Kurula sunar.
(5) Türkiye’de tezgahüstü türev araçlarda MKT olarak hizmet veren yabancı MTK’lar

da dışardan hizmet alımına ilişkin olarak bu madde hükümlerine tabi olup, tanınma başvuru-
sunda hangi konularda dışardan hizmet alındığını ve konuya ilişkin olarak Kurulca talep edi-
lecek tüm bilgi ve belgeleri Kurula ibraz eder. Kurul; söz konusu hizmet alımlarının MTK’nın
işlerliğini olumsuz etkileyebilecek nitelikte olduğunu değerlendirmesi halinde değişiklik talep
etme hakkını ve taleplerinin gerçekleştirilmemesi halinde ise tanınma başvurusunu reddetme
hakkını haizdir.”

MADDE 33 – Aynı Yönetmeliğin 37 nci maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.

“MTK’ların denetimi
MADDE 37 – (1) Kurul, Kanun kapsamındaki faaliyetleri ile ilgili olarak MTK’ların

düzenleme, gözetim ve denetim merciidir. Kurul gerekli gördüğü durumlarda MTK'lar nez-
dinde, takas operasyonları, risk yönetim süreçleri, iç kontrol mekanizmaları, hesapları, teminat
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yönetim sistemleri ve Kanun kapsamındaki faaliyetleri ile ilgili olarak diğer tüm konularda in-
celeme ve denetim yapmaya veya bağımsız denetim yaptırmaya yetkilidir. MTK’ların dene-
timle görevli personele uygun bir çalışma ortamı sağlamaları zorunludur. Kurul, merkezi takas
faaliyetlerine ilişkin olarak gerekli gördüğü hususların yerine getirilmesini, her türlü bilgi ve
belgenin talebi üzerine veya düzenli olarak gönderilmesini MTK’lar ile üyelerinden istemeye
yetkilidir.

(2) MTK’lar bilgi sistemleri denetimine ve bu denetimi yapacak kuruluşlara ilişkin usûl
ve esaslar açısından Bilgi Sistemleri Yönetimi Tebliği hükümlerine tabidir.

(3) MKT hizmeti veren MTK’nın risk yönetimi denetimi, MTK’nın iç denetim, iç kont-
rol veya benzer görev tanımına sahip birimi tarafından gerçekleştirilip, Kanunun 78 inci mad-
desinin beşinci fıkrasında belirtilen periyotlarda Kurula bildirilir. Kurulun risk yönetimine iliş-
kin Kanunun 78 inci maddesinde yer alan diğer yetkileri saklıdır.

(4) MTK’ların yıllık finansal raporlarının bağımsız denetimi Kurulca ilân edilen listede
yer alan bağımsız denetim kuruluşlarınca yapılır. Bağımsız denetim neticesinde hazırlanan ra-
por eşzamanlı olarak ilgili MTK'ya ve Kurula gönderilir.

(5) Kendi özel mevzuatları kapsamında, bağımsız denetime tabi olan MTK’lar, Kurulun
bağımsız denetime ilişkin düzenlemelerine uygun olarak bu yükümlülüğü yerine getirmiş sa-
yılırlar. Bağımsız denetim neticesinde hazırlanan rapor eşzamanlı olarak ilgili MTK'ya ve Ku-
rula gönderilir. Kurul gerek gördüğünde belirlediği hususlarla ilgili bağımsız denetim yapıl-
masını talep edebilir.”

MADDE 34 – Aynı Yönetmeliğin 38 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 38 – (1) MTK’lar, finansal tablo ve raporlarını internet siteleri vasıtasıyla

kamuya açıklar. MTK’lar söz konusu finansal tablo ve raporlarını, şekil ve içerik bakımından
Türkiye Muhasebe Standartları çerçevesinde Kurulca belirlenen düzenlemelere uygun olarak,
MTK faaliyetlerinin özellikleri gözetilerek zamanında, tam ve doğru bir şekilde hazırlamak ve
yetkili otoritelere ibraz etmek zorundadır.

(2) MKT olarak hizmet veren MTK’nın finansal tablolarına ilişkin raporlarda, temerrüt
yönetimine tahsis edilen sermaye tutarı ile teminat ve garanti fonu varlıklarına ilişkin detaylı
açıklamalara yer verilir.”

MADDE 35 – Aynı Yönetmeliğe 38 inci maddeden sonra gelmek üzere aşağıdaki mad-
de eklenmiştir.

“Kamuya açıklanacak bilgiler
MADDE 38/A – (1) MTK’lar asgari olarak;
a) MTK’nın kurumsal yönetimine ilişkin düzenlemeleri,
b) Temerrüt yönetim prosedürleri, risk yönetim sistemleri, üyeler ve müşterilerin hak

ve yükümlülükleri, merkezi karşı taraf hizmetlerine ulaşmak için gerekli koşullar, üyeliğe kabul,
üyelikten ayrılma ve üyeliğin askıya alınması ile ilgili kriterler, üyeler ve müşterilerle imzala-
nacak sözleşmeleri, diğer MTK’lar ile karşılıklı çalışma koşulları, teminat ve garanti fonu katkı
paylarının kullanım esasları da dâhil olmak üzere tüm faaliyet kurallarını,

c) Teminat olarak kabul edilen varlıkların listesi ve değerleme katsayılarını,
ç) Takas üyelerinin listesini,
d) Varsa indirimler ve indirim koşulları ile birlikte hizmet sunulan piyasa veya katego-

riler itibariyle uygulanan komisyon ve ücretleri,
e) MKT hizmeti verilen her bir enstrüman sınıfı itibariyle takas işlem hacimlerini,
f) Sistem iletişim protokollerine dair teknik gereklilikleri,
g) Kurulca piyasalara duyulan güven ve istikrarı tehlikeye atacak veya ilgililere orantısız

zarar verecek nitelikte görülmediği müddetçe üyelerce yapılan üyelik şartı ihlallerini,
herhangi bir bedel talep etmeksizin internet siteleri aracılığıyla kamuya açıklar.
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(2) MTK, üyelerinin veya müşterilerinin sunduğu özel hizmetlere erişmesine imkân ta-
nır, üyelerini veya müşterilerini sunduğu hizmetlerle ilgili riskler hususunda bilgilendirir ve
üyelerinin kendisine karşı olan risklerinin hesaplanmasında kullanılan gün sonu fiyatlarını açık-
lar.”

MADDE 36 – Aynı Yönetmeliğin 40 ıncı maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.
“(5) Kanun veya kanunla açıkça yetki verilmiş mevzuat hükmü ile yetkili kılınmış kamu

kurumlarının bilgi ve kayıt talepleri MTK tarafından karşılanır. Yabancı otoritelerin bilgi ve
kayıt talepleri ise MTK tarafından Kurula iletilir ve söz konusu talepler ikili veya çok taraflı
anlaşmalar kapsamında Kurul tarafından değerlendirilir.”

MADDE 37 – Aynı Yönetmeliğe 40 ıncı maddeden sonra gelmek üzere aşağıdaki mad-
de eklenmiştir.

“İş sürekliliği
MADDE 40/A – (1) MTK’lar hizmet ve faaliyetlerinin kesintisiz ve düzenli bir şekilde

sürdürülmesini sağlayacak bir teşkilat yapısı içinde faaliyet göstermek zorundadır. MTK’lar;
fonksiyonların muhafazasını, faaliyetlerin kurtarılmasını ve yükümlülüklerinin yerine getiril-
mesini temin edecek ve olağanüstü hallerde yapılması gerekenleri içeren bir iş sürekliliği
politikası oluşturup idame ettirir, bu politika çerçevesinde kesinti anındaki tüm işlemlerin geri
kazanılmasını, MTK’nın hatasız bir şekilde faaliyetlerine devam etmesini ve takas yükümlü-
lüklerinin planlanarak zamanında yerine getirilmesini hedefleyen bir iş sürekliliği planı hazırlar.

(2) İş sürekliliği planı Yönetim Kurulunca onaylanmalı ve asgari yıllık olarak geçerliliği
gözden geçirilmeli ve güncellenmelidir. İş sürekliliği planı, dışarıdan alınan veya dışarıya gör-
dürülen hizmetler de dâhil olmak üzere kritik tüm fonksiyonları tanımlar, takas hizmeti sunulan
platformlar, saklama kuruluşları, ödeme sistemleri, çalışılan bankalar ve diğer MTK’lar da
dâhil olmak üzere MTK ile etkileşim halindeki ilişkili sistemleri dikkate alır. İş sürekliliği planı
kritik fonksiyonların hizmet dışı kalabileceği kabul edilebilir maksimum süreyi belirler. Bu
sürenin iki saati aşmaması, gün sonu işlemleri ve ödemelerin her hâlükârda planlanan gün için-
de tamamlanması esastır.

(3) MTK kritik fonksiyonlarını tanımlamak ve bu fonksiyonların muhtelif felaket se-
naryoları altında sürdürülebilirliğini ortaya koymak için iş etki analizleri yapmalıdır. MTK’nın
kritik fonksiyonlarının geri kazanılmasında kullanılacak yedek sistemlerin, ana işlem merkezi
dışında, farklı bir mahalde kurulacak ikinci bir işlem merkezinde bulunması şarttır. İş sürekliliği
politikası ve felaket kurtarma planının testinde kullanılacak senaryolar, birincil ve ikincil mer-
kezler arasında geçişleri de kapsamalıdır.

(4) MTK acil durumlarda harekete geçecek bir kriz yönetim fonksiyonuna sahip olma-
lıdır. Kriz esnasında dâhili ve harici iletişimin nasıl sağlanacağı, yönetim ve menfaat sahiple-
rinin kriz süresince nasıl bilgilendirileceği planlanmalıdır. Kriz yönetim fonksiyonu Yönetim
Kurulu tarafından izlenmeli ve gözden geçirilmelidir.”

MADDE 38 – Aynı Yönetmeliğin 41 inci maddesinin başlığı “Kurumsal yönetim” ola-
rak değiştirilmiş ve aynı maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(2) Bir sermaye grubu içerisinde faaliyet gösteren MTK’lar, bu grubun MTK’nın ku-
rumsal yönetim uygulamalarına etkisini, ayrı bir tüzel kişilik olarak mevzuattan kaynaklanan
yükümlülüklerini yerine getirmede yeterli düzeyde bağımsızlığa sahip olup olmadıklarını, mev-
cut grubun yapısının veya sermaye grubu içindeki diğer tüzel kişilerde görev yapan kurul üye-
lerinin mevcudiyetinin MTK’nın bağımsızlığını olumsuz etkileyip etkilemediğini analiz etmek
ve olumsuz durumların varlığı halinde konuya ilişkin ilgili kamu otoritelerini bilgilendirmek
de dâhil olmak üzere gerekli tedbirleri almak zorundadır.”

MADDE 39 – Aynı Yönetmeliğin 43 üncü maddesinde yer alan “beşinci” ibaresi “al-
tıncı” olarak değiştirilmiştir.
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MADDE 40 – Aynı Yönetmeliğin geçici 1 inci maddesinin birinci ve ikinci fıkraları
yürürlükten kaldırılmış ve üçüncü fıkrasında yer alan “Hazine Müsteşarlığına” ibaresi “Hazine
ve Maliye Bakanlığına” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 41 – Aynı Yönetmeliğin geçici 2 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan
“bu Yönetmeliğe” ibaresi “yapılan değişikliklere” olarak, ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde de-
ğiştirilmiştir.

“(2) Yeni bir düzenleme yapılıncaya kadar MTK yönetmeliği ile MKT yönetmeliğinin
bu Yönetmeliğe aykırı olmayan hükümlerinin uygulanmasına devam edilir.”

MADDE 42 – Aynı Yönetmeliğe aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.
“Mevcut Yönetim Kurulu üyeleri
GEÇİCİ MADDE 3 – (1) 30/6/2020 tarihinde halen görevde bulunan Yönetim Kurulu

üyeleri bu Yönetmeliğin 9 uncu maddesindeki şartlar aranmaksızın görev sürelerinin sonuna
kadar görevlerine devam ederler.”

MADDE 43 – Bu Yönetmeliğin 9 uncu maddesi 30/6/2020 tarihinde, diğer maddeleri
ise yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 44 – Bu Yönetmelik hükümlerini Sermaye Piyasası Kurulu yürütür.

—— • ——
Meslekî Yeterlilik Kurumundan:

MESLEKÎ YETERLİLİK KURUMUNDA GEÇİCİ MAHİYETTEKİ
İŞLERİN İSTİSNA SÖZLEŞMESİ İLE GÖRDÜRÜLMESİNE

İLİŞKİN YÖNETMELİK

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç ve kapsam
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Meslekî Yeterlilik Kurumunun ulusal meslek

standardı ve yeterlilik çalışmaları, sınav, belgelendirme ve yetkilendirme, eğitim akreditasyon,
denetim, Türkiye Yeterlilikler Çerçevesi, uluslararası fonlarla desteklenen proje hazırlanması
alanlarındaki faaliyetlerinde özel bilgi ve uzmanlık gerektiren geçici mahiyetteki işlerin istisna
sözleşmesi ile teknik uzmanlara gördürülmesine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

(2) Bu Yönetmelik, Meslekî Yeterlilik Kurumu faaliyetlerine ilişkin özel bilgi ve uz-
manlık gerektiren geçici mahiyetteki işlerin istisna sözleşmesi ile gördürülmesinde teknik uz-
manlarda aranacak şartlar, teknik uzman havuzunun oluşturulması, bu kişilerin görev, yetki ve
sorumlulukları ile performanslarının değerlendirilmesi ve sözleşmelerine ilişkin düzenlemeleri
kapsamaktadır.

Dayanak
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, 27/6/1989 tarihli ve 375 sayılı Kanun Hükmünde Ka-

rarnamenin ek 31 inci maddesi ile 4 sayılı Bakanlıklara Bağlı, İlgili, İlişkili Kurum ve Kuru-
luşlar ile Diğer Kurum ve Kuruluşların Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin
256 ncı maddesinin dördüncü fıkrasına dayanılarak hazırlanmıştır.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

30/5/2013 28662

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

11/4/2019 30742
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Tanımlar
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Bakan: Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanını,
b) Denetim: Sınav, belgelendirme ve yetkilendirme ile eğitim akreditasyon alanlarında

faaliyet gösteren kurumlara yönelik yapılan denetim, izleme ve değerlendirme faaliyetlerini,
c) Eğitim akreditasyon: Ulusal meslekî yeterlilikler alanında akredite edilmiş kuruluş-

larca yürütülen faaliyetleri,
ç) Kurum: Meslekî Yeterlilik Kurumunu (MYK),
d) Kurum Başkanı: Meslekî Yeterlilik Kurumu Başkanını,
e) MYK Meslekî Yeterlilik Belgesi: Yetkilendirilmiş belgelendirme kuruluşlarınca dü-

zenlenen ve sınavlarda başarılı olanlara verilen MYK Meslekî Yeterlilik Belgelerini,
f) Sınav ve belgelendirme: Yetkilendirilmiş belgelendirme kuruluşlarınca yürütülen ölçme,

değerlendirme ve belgelendirme faaliyetlerini,
g) Teknik Uzman: Meslekî Yeterlilik Kurumu faaliyetlerine ilişkin özel bilgi ve uzman-

lık gerektiren geçici mahiyetteki işlerin istisna sözleşmesi ile gördürüleceği denetçi, moderatör,
alan uzmanı, proje uzmanı, danışman ve diğer uzmanları,

ğ) Teknik Uzman Havuzu: Kurum ile istisna sözleşmesi imzalanan kişilerin kayıtlarının
tutulduğu ortamı,

h) Türkiye Yeterlilikler Çerçevesi: Avrupa Yeterlilikler Çerçevesi ile uyumlu olacak şe-
kilde tasarlanan; ilk, orta ve yükseköğretim dâhil meslekî, genel ve akademik eğitim ve öğretim
programları ve diğer öğrenme yolları ile kazanılan tüm yeterlilik esaslarını,

ı) Ulusal Meslek Standardı: Meslekî Yeterlilik Kurumu tarafından yürürlüğe konulan
bir mesleğin başarı ile icra edilebilmesi için gerekli görev ve işlemleri içeren belgeyi,

i) Ulusal yeterlilik: Ulusal meslek standardı veya uluslararası standartlar temel alınarak
hazırlanan, Meslekî Yeterlilik Kurumu Yönetim Kurulu tarafından onaylanan, belgelendirme
ve eğitim akreditasyonu süreçlerinde kullanılan belgeyi,

j) Uluslararası fonlarla desteklenen proje: Kurum faaliyetlerini desteklemek ve geliştir-
mek amacıyla Avrupa Birliği ya da uluslararası kuruluşlarca eş finansmanı sağlanan projeleri,

k) Yetkilendirilmiş Belgelendirme Kuruluşu: Türk Akreditasyon Kurumu veya Avrupa
Akreditasyon Birliği ile çok taraflı tanıma anlaşması imzalamış akreditasyon kurumlarından
akredite edilmiş; Meslekî Yeterlilik Kurumu tarafından, ulusal yeterliliklere göre ölçme, de-
ğerlendirme ve belgelendirme faaliyetlerini yürütmek üzere yetkilendirilmiş, tüzel kişiliği haiz
kurum ve kuruluşları,

l) Yönetim Kurulu: Meslekî Yeterlilik Kurumu Yönetim Kurulunu,
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Teknik Uzmanlarda Aranacak Şartlar

Genel şartlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelik kapsamında istisna sözleşmesi ile iş görecek teknik

uzmanlarda aranan genel nitelikler şunlardır:
a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin birinci fıkrasının (A)

bendinin (4), (5) ve (6) numaralı alt bentlerinde belirtilen şartları taşımak.
b) Herhangi bir işlemi veya eylemi nedeniyle yetkilendirilmiş veya yetkilendirme ön

başvurusu yapmış belgelendirme kuruluşunun, eğitim akreditasyon kurumunun veya akredite
eğitim kurumunun yetkisinin askıya alınmasına, yetkisinin kaldırılmasına veya akreditasyo-
nunun iptaline neden olmamış olmak.
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Özel şartlar
MADDE 5 – (1) 4 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 247 nci maddesinin birinci

fıkrasının (ç) bendi kapsamında denetim işi görecek denetçilerin aşağıdaki özel şartları taşıması
gerekir:

a) En az lisans düzeyinde diplomaya sahip olmak.
b) Avrupa Akreditasyon Birliği ile çok taraflı tanıma anlaşması imzalamış akreditasyon

kuruluşlarınca akredite edilmiş bir personel belgelendirme kuruluşu tarafından verilen “Kalite
Yönetim Sistemi” aday denetçisi/aday tetkik görevlisi/denetçi sertifikasına sahip olmak.

c) En az 8 yıllık mesleki deneyime sahip olmak.
ç) Personel belgelendirme kuruluşu denetimleri, uygunluk değerlendirme faaliyetleri

veya yönetim sistemleri alanlarında denetçi olmak için gerekli olan en az 20 günlük denetim
tecrübesine sahip olmak.

(2) Bu maddenin birinci fıkrasında belirtilen denetimlerde teknik uzman olarak sınav
materyallerini ve sınav uygulamalarını incelemek ve denetlemek üzere sözleşme imzalanacak
kişilerin ilgili ulusal yeterliliklerde tanımlanan değerlendirici ölçütlerini karşılayacak niteliklere
sahip olması gerekir.

(3) Meslek standardı ve yeterlilik hazırlama, güncelleme, inceleme, değerlendirme ve
görüş oluşturma çalışmalarında meslek-alan uzmanı olarak sözleşme imzalanacak kişilerin aşa-
ğıda belirtilen özel şartlardan en az birine sahip olması gerekir. Meslek standardı ve yeterliliğin
kapsamına göre bu şartlardan hangisinin veya hangilerinin aranacağı Kurum tarafından belir-
lenir.

a) Meslek standardı ve/veya yeterliliği hazırlanacak ve/veya hazırlanan mesleklerde en
az 10 yıl mesleki deneyime sahip olmak.

b) Ortaöğretim düzeyinde mesleki ve teknik eğitim veren okulların ilgili bölümlerinden
mezun ve asgari 7 yıl mesleki deneyime sahip olmak.

c) İlgili alanda MYK Meslekî Yeterlilik Belgesi sahibi veya Ustalık Belgesi sahibi ol-
mak ve asgari 7 yıl mesleki deneyime sahip olmak.

ç) Üniversitelerin lisans veya ön lisans düzeyinde eğitim veren ilgili bölümlerinden
mezun ve ilgili alanda asgari 5 yıl mesleki deneyime sahip olmak.

d) Mesleki ve teknik eğitim veren kurum ve kuruluşların ilgili bölümlerinde veya üni-
versitelerin lisans veya ön lisans düzeyinde eğitim veren ilgili bölümlerinde asgari 5 yıl eğitmen
olarak çalışmış olmak.

(4) Meslek standardı ve yeterlilik hazırlama ve güncelleme, meslek haritası oluşturma
ve ölçme ve değerlendirme yöntemlerini uygulama konularında moderatör olarak sözleşme
imzalanacak teknik uzmanların en az lisans düzeyinde diplomaya ve aşağıda belirtilen özel
şartlardan en az birine sahip olması gerekir. Yürütülecek çalışmanın kapsamına göre bu şart-
lardan hangisinin veya hangilerinin aranacağı Kurum tarafından belirlenir.

a) Meslek haritalandırma, meslek standardı geliştirme ve iş analizi yöntemleri konu-
sunda bilgi ve deneyim sahibi olmak.

b) Yeterlilik geliştirme ve ölçme ve değerlendirme yöntemleri konusunda bilgi ve de-
neyim sahibi olmak.

c) Meslek standardı ve yeterliliklere dayalı eğitim programı geliştirme konusunda bilgi
ve deneyim sahibi olmak.

ç) Bu fıkra kapsamında deneyim; yürütülecek çalışmanın konusuna göre asgari 5 yıl
mesleki tecrübeyi ya da en az 10 meslek standardı/yeterlilik/eğitim programı geliştirmiş olmak.

(5) Sınav, ölçme, değerlendirme ve belgelendirme ile eğitim ve öğretim kurumlarının
akreditasyonu faaliyetlerinde teknik uzman olarak sözleşme imzalanacak kişilerin aşağıda be-
lirtilen şartlardan en az birine sahip olması gerekir. Bu şartlardan hangisinin veya hangilerinin
aranacağı Kurum tarafından belirlenir.

a) Mesleki, teknik eğitim fakülteleri veya eğitim fakültelerinin mesleki ve teknik eğitim
veren bölümlerinden mezun olmak ve ilgili alanda asgari 5 yıl mesleki deneyime sahip olmak.
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b) Herhangi bir eğitim fakültesi mezunu olup ölçme ve değerlendirme, eğitim yönetimi,
teftişi ve ekonomisi, eğitim programları ve öğretimi veya bunlara benzer alanlarda en az tezli
yüksek lisans yapmış olmak ve ilgili alanda asgari 5 yıl mesleki deneyime sahip olmak.

c) En az lisans düzeyinde diplomaya sahip olmak ve eğitim alanında veya ölçme, de-
ğerlendirme ve belgelendirme alanlarında en az 10 yıllık mesleki deneyime sahip olmak.

ç) Kalite yönetim sistemleri, akreditasyon, iç kontrol veya denetim konularında en az
5 yıl mesleki deneyime sahip olmak.

d) Ulusal yeterliliklerde yer alan değerlendirici ölçütlerine sahip olmak.
e) Eğitim ve öğretim sektöründe akreditasyon faaliyetlerinde en az 5 yıl deneyim sahibi

olmak.
(6) Türkiye Yeterlilikler Çerçevesinin uygulanması faaliyetlerinde teknik uzman olarak

sözleşme imzalanacak kişilerin aşağıda belirtilen şartlardan en az birine sahip olması gerekir.
Bu şartlardan hangisinin veya hangilerinin aranacağı Kurum tarafından belirlenir.

a) En az lisans düzeyinde diplomaya sahip olmak ve eğitim politikaları, program ha-
zırlama, ölçme, değerlendirme ve belgelendirme veya kalite güvencesi alanlarında en az 10
yıllık mesleki deneyime sahip olmak.

b) Hayat boyu öğrenme ve ilişkili alanlarda tez, makale, bildiri, rapor çalışmalarından
birini yapmış olmak.

c) Kurumca belirlenecek bir yabancı dilde YDS veya YDS eşdeğeri sınavlardan en az
70 puan almış olmak.

(7) Kurumun ana faaliyetleriyle ilgili uluslararası fonlarla desteklenecek projelerin proje
fişi, operasyon tanımlama belgesi, iş tanımları ve benzer nitelikteki dokümanlarının hazırlan-
masına ve bu projelerin uygulanmasına yönelik sözleşme imzalanacak teknik uzmanların aşa-
ğıda belirtilen özel şartları taşıması gerekir. Bu şartlardan hangisi ya da hangilerinin aranacağı
Kurum tarafından belirlenir.

a) En az lisans düzeyinde diplomaya sahip olmak.
b) Eğitim-öğretim ve yeterlilik sistemleri alanında en az 10 yıl mesleki deneyime sahip

olmak.
c) Eğitim, istihdam, sosyal kalkınma alanlarının birinde en az iki proje fişi/operasyon

tanımlama belgesi/iş tanımı dokümanlarını hazırlama tecrübesine sahip olmak.
ç) Ulusal yeterlilik sistemleri, ölçme, değerlendirme ve belgelendirme, karşılıklı tanıma,

eğitim kurumlarının akreditasyonu konularının en az birinde bilgi sahibi olmak.
d) Kurumca belirlenecek bir yabancı dilde YDS veya YDS eşdeğeri sınavlardan en az

70 puan almış olmak.
(8) Kurum gerektiğinde bu maddede belirtilen şartlar dışında ilave şartlar getirebilir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Teknik Uzman Havuzunun Oluşturulması

Teknik uzman havuzunun oluşturulması
MADDE 6 – (1) Teknik uzman havuzuna alıma ilişkin çağrının yer aldığı ilan ilgili

hizmet birimlerinin talebi çerçevesinde Kurum internet sitesinde en az 7 gün süre ile yayımlanır.
İlanda teknik uzmanlarda aranacak genel ve özel şartlar ile istisna sözleşmesi imzalanacak kişi
sayısı, başvuru dönemi ve yöntemi açıkça belirtilir.

(2) Başvurular, Kurum Personel ve Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı tarafından
alınır.

(3) Başvuruların Kurum tarafından ilan edilen kriterleri taşıyıp taşımadığına ilişkin ön
değerlendirmesi evrak üzerinden Kurum Personel ve Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı ta-
rafından yapılır. Ön değerlendirme sırasında kişilerden başvurusuyla ilgili açıklayıcı ve kanıt-
layıcı ilave bilgi ve belgeler istenebilir.
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(4) Ön değerlendirme sonucu başvurusu uygun bulunan istekliler ile mülakat yapılır.
(5) Mülakatlar, başkan ve üyeler ile yedek üyelerin Bakan Yardımcısının onayı ile be-

lirlendiği üç kişiden oluşan Mülakat Komisyonu tarafından gerçekleştirilir. Gerekli görüldüğü
durumlarda Bakan Yardımcısının onayı ile Mülakat Komisyonuna üç kişiye ilave olarak ilgili
alanda teknik uzman da dâhil edilebilir.

(6) Başvuru sahiplerinin MYK ve ulusal yeterlilik sistemi hakkındaki bilgi düzeyi ile
bu Yönetmeliğin 4 üncü ve 5 inci maddelerinde belirtilen şartlara sahip olup olmadığı Mülakat
Komisyonunca değerlendirilir. Komisyon salt çoğunlukla toplanır ve çoğunlukla karar alır. Oy-
ların eşitliği halinde Komisyon Başkanının oyu yönünde karar oluşturulur. Komisyon uygun
gördüğü hallerde mutat elektronik yöntemlerle uzaktan mülakat yapabilir. Komisyon tarafından
uygun görülenler Bakan Yardımcısının onayı ile teknik uzman havuzuna dâhil edilir.

(7) Bakan Yardımcısınca onaylanan kişiler ile içeriği Kurum tarafından belirlenen is-
tisna sözleşmesi imzalanır.

(8) Kişinin teknik uzman havuzuna dâhil edilmesi sözleşmenin imzalanacağı şartına
bağlanamaz.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Görevlendirme, Performans Değerlendirme, İstisna Sözleşmesinin Yenilenmesi,

Feshi ve Mali Konular

Teknik uzmanların görevlendirilmesi
MADDE 7 – (1) Bu Yönetmelik kapsamına giren Kurum hizmetleri öncelikle Kurumda

istihdam edilen meslekî yeterlilik uzmanı, uzman yardımcısı ve diğer personel eliyle yürütülür.
(2) Teknik uzman olarak kendisine ihtiyaç duyulan kişiler yürütecekleri işlere ve yet-

kinliklerine bağlı olarak aşağıdaki esaslara göre seçilip kendileriyle sözleşme imzalanır.
a) Teknik uzmanlarla sözleşme yapılabilmesi için yapılacak değerlendirmelerde; kişinin

Kurum mevzuatı ve görevlendirilen konuya ilişkin güncel gelişmelere hâkimiyeti, mesleki ve
Kurum faaliyetlerindeki tecrübesi, daha önce verilen görevler kapsamındaki işlerin hazırlık ve
yürütümündeki başarısı, özen ve dikkati, temsil kabiliyeti, Kurum tarafından düzenlenen eğitim
ve seminer programlarına katılıp katılmadıkları hususları dikkate alınır.

b) Teknik Uzmanlar Kurum Başkanının Oluru ile görevlendirilir.
(3) Denetim işi gördürülecek teknik uzmanlar tarafsızlık ilkelerini zedeleyecek veya

çıkar çatışmasına sebebiyet verecek kuruluşların denetimlerinde yer alamazlar. Söz konusu ki-
şiler olası çıkar çatışmasına sebebiyet verecek durumları Kuruma bildirmekle yükümlüdürler.

(4) Teknik uzmanların görev, yetki ve sorumlulukları istisna sözleşmesi ile belirlenir.
(5) Bir teknik uzmanın görevlendirme süresi bir takvim yılı içerisinde 60 günü geçe-

mez.
Teknik uzmanların performanslarının değerlendirilmesi
MADDE 8 – (1) Teknik uzman havuzundan kendisiyle sözleşme imzalananlardan per-

formansları olumsuz olarak değerlendirilenlerin durumu gerekçesi ile birlikte Kurum Personel
ve Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığına bildirilir.

(2) Performansı olumsuz değerlendirilen teknik uzmanlar yazılı olarak uyarılır. Uyarıya
rağmen performansı üst üste iki kez olumsuz değerlendirilen teknik uzmanların istisna sözleş-
mesi feshedilir.

(3) Teknik uzman havuzuna alınanlar performanslarının gelişimi, denetimlerde uygu-
lama birliğinin sağlanması ve yeniliklerden bilgi sahibi olabilmesi için gerekli görülen zaman-
larda eğitime tabi tutulabilirler.

İstisna sözleşmesinin yenilenmesi ve feshi
MADDE 9 – (1) İstisna sözleşmesinin yenilenmesine ilişkin işlemler sözleşmede be-

lirlenir.
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(2) Teknik uzmanların sözleşmeleri aşağıdaki durumların tespiti halinde Kurum Baş-
kanının onayı ile feshedilir.

a) Teknik uzmanın başvuru ilanında belirtilen şartları sağlamadığının tespit edilmesi.
b) Teknik uzmanın performansının üst üste iki kez olumsuz değerlendirilmesi.
c) Teknik uzmanın kendisiyle sözleşme imzalandığı işler dışında Kurum adını kullan-

dığının ya da Kurum adına faaliyette bulunduğunun tespit edilmesi.
ç) Teknik uzmanın sözleşmesinde yer alan hükümlere aykırı tutum ve davranışta bu-

lunduğunun tespit edilmesi.
d) Teknik uzmanın verilen görevleri zamanında ve kısmen/tamamen yerine getirme-

mesi.
(3) Kurum adına yaptıkları işlerde çıkar sağladıklarının veya taraflı çalıştıklarının tespit

edilmesi sonucu sözleşmeleri feshedilen teknik uzmanlar hakkında genel hükümlere göre yasal
işlem başlatılır.

Mali konular
MADDE 10 – (1) Bu Yönetmelik kapsamında istisna sözleşmesi imzalanacak kişilere

ödenecek günlük ücretin tutarı 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 31 inci maddesi
uyarınca Bakan tarafından belirlenir.

(2) İkametgâhları dışında başka şehirlerde iş yapacak kişilerin konaklama ve ulaşım
giderleri 10/2/1954 tarihli ve 6245 sayılı Harcırah Kanunu uyarınca karşılanır, ancak bu kişilere
ayrıca gündelik veya herhangi bir nam adı altında bir ödeme yapılmaz.

BEŞİNCİ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Çeşitli ve son hükümler
MADDE 11 – (1) Kendileri ile istisna sözleşmesi imzalanan kişiler tarafından yürütülen

çalışmaların sonucunda elde edilen denetim raporu, nihai rapor, soru bankaları, ulusal meslek
standardı, ulusal yeterlilik, inceleme raporları, proje dokümanları, sınav kayıtları gibi çıktıların
bütün fikri ve sınaî hakları 5/12/1951 tarihli ve 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu kap-
samında Kuruma aittir; Kurum izni olmadan başka bir yerde kullanılamaz, kopyalanamaz ve
çoğaltılamaz.

(2) Bu Yönetmelik kapsamında elde edilen kişisel verilere ilişkin her türlü işlemde
24/3/2016 tarihli ve 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununa ve bu Kanuna dayanı-
larak çıkarılan ilgili mevzuata uygun hareket edilir.

(3) Bu Yönetmelikte yer almayan diğer konularda istisna sözleşmesi hükümleri geçer-
lidir.

(4) Bu Yönetmelik kapsamında sözleşme imzalama, istisna sözleşmesinin bitiminde
Kurumda herhangi bir pozisyon, kadro veya statüde çalışma açısından kazanılmış hak teşkil
etmez.

Geçiş hükmü
GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin yayımından önce teknik uzman havuzuna

alınanlar ile 6 ncı maddede belirlenen şartlara bağlı kalınmaksızın Kurum Başkanının oluruyla
istisna sözleşmesi imzalanabilir.

Yürürlük
MADDE 12 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 13 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Meslekî Yeterlilik Kurumu Başkanı yü-

rütür.
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TEBLİĞLER

Çevre ve Şehircilik Bakanlığından:

MİLLİ EMLAK GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO: 324)’NDE DEĞİŞİKLİK 

YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

(SIRA NO: 395)

MADDE 1 – 26/4/2009 tarihli ve 27211 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Milli Em-

lak Genel Tebliği (Sıra No: 324)’nin “II. GENEL ESASLAR” başlıklı kısmının “8. İhale usulü”

başlıklı bölümünün ikinci fıkrasında yer alan (c), (ç) ve (d) bentleri yürürlükten kaldırılmış,

aynı fıkraya aşağıdaki bent eklenmiş ve aynı fıkranın son cümlesi yürürlükten kaldırılmıştır.

“ı) Çevrenin ve biyolojik çeşitliliğin en uygun şekilde korunması, kullanılması, izle-

nilmesi, proje geliştirilmesi, iyileştirilmesi ile çevre kirliliğinin önlenmesi amacı ile faaliyet

gösteren Türkiye Çevre Koruma Vakfına (TÜÇEV) veya bu Vakfın kuruluşlarına,”

MADDE 2 – Aynı Tebliğin “II. GENEL ESASLAR” başlıklı kısmının “14. Bedellerin

tahsili” başlıklı bölümünün (A) maddesinin  dördüncü fıkrasının birinci cümlesinde yer alan

“, sonraki yıllar için ise sözleşmesine göre tespit edilecek bedele yüzde elli oranında indirim

uygulanmak suretiyle” ibaresi yürürlükten kaldırılmış, aynı fıkranın ikinci cümlesinde yer alan

“uygulanmayacak ve sözleşme gereğince alınması gereken bedelin yüzde ellisinin tahsiline

devam edilecektir.” ibaresi “uygulanmayacaktır.” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 3 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 4 – Bu Tebliğ hükümlerini Çevre ve Şehircilik Bakanı yürütür.

Tebliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

26/4/2009 27211

Tebliğde Değişiklik Yapan Tebliğlerin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi Sayısı

1- 24/3/2010 27531

2- 18/12/2010 27789

3- 8/2/2011 27840

4- 10/4/2011 27901

5- 1/2/2012 28191

6- 10/10/2012 28437

7- 27/5/2014 29012

8- 19/11/2016 29893

Sayfa : 28                               RESMÎ GAZETE                                  5 Aralık 2019 – Sayı : 30969



Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından:

TEKNOLOJİ ODAKLI SANAYİ HAMLESİ PROGRAMI UYGULAMA ESASLARI
TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

MADDE 1 – 18/9/2019 tarihli ve 30892 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Teknoloji
Odaklı Sanayi Hamlesi Programı Uygulama Esasları Tebliğinin 10 uncu maddesine beşinci
fıkrasından sonra gelmek üzere aşağıdaki fıkra eklenmiş ve diğer fıkralar buna göre teselsül
ettirilmiştir.

“(6) Başvuru kapsamında faaliyete geçecek tesiste birden çok ürünün üretilmesi hedef-
lenebilir. Bu ürünler arasından temel ürün olarak üretilmesi planlanan ürünün çağrı duyuru-
sunda yer alan ürün listesinde bulunması zorunludur.”

MADDE 2 – Aynı Tebliğin 12 nci maddesinin üçüncü fıkrasına aşağıdaki bent eklenmiş,
dördüncü fıkrası yürürlükten kaldırılmış ve beşinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“d) Projeye ilişkin incelemeyi yapan bağımsız danışmanlık firmasının genel görüş ve
değerlendirmelerini içeren sonuç,”

“(5) KOBİ vasfı taşıyan yatırımcı firmalar için bağımsız değerlendirme raporunun ma-
liyeti, ilgili mevzuatta öngörülen usullere göre karşılama oranı nispetince KOSGEB tarafından
karşılanır. Büyük ölçekli yatırımcılar tarafından sunulan ve Komite tarafından TÜBİTAK AR-GE
süreci desteklerinden yararlandırılması kararlaştırılan projeler için bağımsız değerlendirme ra-
porunun maliyeti AR-GE süreci desteklerinin fiilen sağlanmaya başlamasını müteakiben ilgili
mevzuatta belirlenen limitler dâhilinde TÜBİTAK tarafından karşılanır. Büyük ölçekli yatı-
rımcılar tarafından sunulan ve TÜBİTAK AR-GE süreci desteklerinden yararlandırılmayan
projeler için bağımsız değerlendirme raporunun maliyeti karşılanmaz.”

MADDE 3 – Aynı Tebliğin 13 üncü maddesinin yedinci fıkrası aşağıdaki şekilde de-
ğiştirilmiş ve sekizinci fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.

“(7) Bu maddede belirtilen inceleme ve değerlendirmeler neticesinde hazırlanan rapor-
lar, proje komisyonları tarafından Komite değerlendirmesine sunulur. Komite, başvuruda bu-
lunulan projelerin;

a) Ülkemizin mevcut durumda veya gelecekte ortaya çıkabilecek kritik ihtiyaçlarını
karşılayabilme,

b) Ülkemizde üretim kapasitesi yetersiz olan ürünlerde arz güvenliğini sağlayabilme,
c) Ülkemizin teknoloji açığı olan alanlarda teknoloji kapasitesini geliştirme,
ç) Dış ticaret açığı verilen alanlarda ithalat bağımlılığını azaltma,
d) Yüksek katma değerli olma,
e) Ülkemizde üretimi olmayan yeni nesil teknolojiler kullanılarak üretim yapılmasını

sağlayabilme,
f) Farklı sektörlerde ülkemize rekabet gücü kazandırabilme,
g) Etkileşimde olduğu sektörlerde teknolojik dönüşümü hızlandırma ve bu sektörlerin

gelişimine katkı sağlayabilme,
ğ) Yenilikçi ve AR-GE’ye dayalı yatırım olma,
h) Cari işlemler dengesini olumsuz etkileyen ve hammadde sıkıntısı yaşanılan sektör-

lerde gerçekleştirilecek yüksek katma değerli işlenmiş ürünlerin üretimine yönelik yatırım ol-
ma,

ı) Ülkemizin hammadde potansiyelinin değerlendirilmesine olanak sağlayan entegre
üretime yönelik yatırım sağlıyor olma,
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i) Yatırım ve işletme dönemi faaliyetlerini sınırlı oranda dış finansman ve devlet desteği
ile yürütebilecek mali yeterliliğe sahip bir firma tarafından, yüksek özkaynak finansman oranı
ile gerçekleştirilecek olma,

j) Proje paydaşının alım taahhüdü ile talep bakımından desteklenmiş ve ulaşılabilir, ye-
terli ve gelişen pazar potansiyeline sahip ürünlerin üretilmesine yönelik olma,

niteliklerini dikkate alarak Program Portalında yayınlanan proje değerlendirme formu
üzerinden puanlama yapar. Komite, bu değerlendirmede 70 ve üzerinde puan alan projeler ara-
sında stratejik öncelikler, pazar rekabet koşulları, çağrı destek bütçesi gibi kısıtlar ve kriterlere
göre önceliklendirme yapmak suretiyle desteklenecek projeleri belirler.”

MADDE 4 – Aynı Tebliğin 17 nci maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan “program
başvurusundan en az 1 (bir) yıl önce kurulmuş olması” ibaresinden sonra gelmek üzere “veya
tüm ortaklarının tüzel kişi olması halinde tüm ortaklarının program başvurusundan en az 1 (bir)
yıl önce kurulmuş olması” ibaresi eklenmiştir.

MADDE 5 – Aynı Tebliğin 19 uncu maddesinin dördüncü ve beşinci fıkralarında yer
alan “Yatırım süreci desteklerinden” ibareleri “Yatırım desteklerinden” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 6 – Aynı Tebliğin 20 nci maddesinin dördüncü fıkrasının üçüncü ve dördüncü
cümleleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Bu durumda olan projeler için tabi oldukları yeni teşvik uygulamasına kıyasla Program kap-
samında fazladan sağlanmış olan destek unsurları ilgili mevzuat hükümlerine göre geri alınır.”

“Yeni bir teşvik uygulamasına geçirilmeyerek belgesi sonlandırılan yatırımlar için ise ilgili
mevzuat hükümleri çerçevesinde sağlanan destekler geri alınır.”

MADDE 7 – Aynı Tebliğin 21 inci maddesinin birinci ve altıncı fıkraları aşağıdaki şe-
kilde değiştirilmiştir.

“(1) Proje kapsamında öngörülen yatırım süresinin bitiminden sonra firma 30 gün içe-
risinde projenin tamamlanma durumu konusunda karar alınması talebiyle Program Portalı üze-
rinden başvuruda bulunur. Desteklere konu olan ilgili yatırım unsurlarının hedeflere uygun olarak
tamamlanma durumu, sorumlu bulunulan desteklere göre Genel Müdürlük ve/veya KOSGEB
tarafından yerinde inceleme yapılarak Program Portalında yayınlanan tamamlama formunun
doldurulması suretiyle tespit edilir. Komitenin uygun görmesi halinde ilgili projeden sorumlu
olan proje komisyonu üyeleri ve/veya proje koordinatörü de tamamlama döneminde yerinde
inceleme çalışmalarına gözlemci sıfatıyla katılım sağlayabilir. Komite tarafından tamamlama
formu dikkate alınarak projenin başarılı ya da başarısız bir şekilde tamamlandığına dair karar
alınır. Komite tarafından başarısız olduğuna karar verilen projeler, Programın amaçları açısın-
dan stratejik yatırım olma niteliğini kaybetmiş kabul edilir. Bu projeler için, Genel Müdürlük
tarafından değerlendirme yapılarak diğer teşvik uygulamalarından yatırımın niteliklerine göre
en uygun görülen program kapsamında teşvik belgesi düzenlenebilir. Bu durumda olan projeler
için tabi oldukları yeni teşvik uygulamasına kıyasla Program kapsamında fazladan sağlanmış
olan destek unsurları ilgili mevzuat hükümlerine göre geri alınır. Yeni bir teşvik uygulamasına
geçirilmeyerek belgesi sonlandırılan yatırımlar için ise ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde
sağlanan destekler geri alınır.”

“(6) On yıllık işletme döneminde elde edilmesi beklenen toplam katma değer katkısı
düzeyinin, proje kapsamında başlangıçta hedeflenen on yıllık toplam katma değer katkısı dü-
zeyinin güncel değerinden yüzde elli oranında az olduğunun veya yatırımcı firmaya sağlanan
toplam destek düzeyinin güncel değerinin, on yıllık işletme döneminde elde edilmesi beklenen
toplam katma değer katkısı düzeyinin yüzde ellisini aştığının tespit edilmesi durumunda, yatı-
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rım sonrası destek sürecinde sağlanmakta olan Bakanlık destekleri Komite tarafından sonlan-
dırılır. 15 inci maddenin üçüncü fıkrası kapsamında Bakanlık desteklerinden yararlanmakta
olan projeler için bu fıkra kapsamında alınan desteklerin sonlandırılması kararı, Cumhurbaşkanı
tarafından onaylanması halinde yürürlüğe girer. Ayrıca, yatırımcı tarafından talep edilmesi ha-
linde, bu projeler için Genel Müdürlükçe yapılacak değerlendirme sonucunda tamamlama vi-
zesi aşamasında yapılmış olan tespitler dikkate alınarak diğer teşvik uygulamaları çerçevesinde
teşvik belgesi düzenlenebilir. Bu fıkra kapsamında teşvik belgesi uygulamasının değiştirilmesi
durumunda destekler durdurulur ve varsa fazladan sağlanan destekler geri alınmaz. Yatırım
projeleri tabi oldukları yeni teşvik uygulamasına göre varsa kalan sürede işletme dönemi des-
teklerini almaya devam eder.”

MADDE 8 – Aynı Tebliğin 22 nci maddesinin üçüncü fıkrasının üçüncü cümlesi aşa-
ğıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“Yetkilendirilmesi yeni yapılan kişilerin program sürecinde kesin başvuru işlemlerine devam
edebilmeleri için ön başvuru süresinin bitimini müteakiben en geç 15 gün içerisinde ıslak imzalı
belgelerin aslının Bakanlığa posta yoluyla ulaştırılması gerekir.”

MADDE 9 – Aynı Tebliğe aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.
“GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Bu maddeyi ihdas eden Tebliğ, yayımı tarihinde açık bu-

lunan çağrı planlarının devam etmekte olan süreçlerine de uygulanır.”
MADDE 10 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 11 – Bu Tebliğ hükümlerini Sanayi ve Teknoloji Bakanı yürütür.

—— • ——
Tarım ve Orman Bakanlığından:

ORGANİK ARICILIK YAPAN YETİŞTİRİCİLERİN DESTEKLENMESİNE
DAİR TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2019/60)

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, organik arı yetiştiriciliğinin geliştirilmesi, doğal

kaynakların korunması, gıda güvenliğinin ve sürdürülebilirliğin sağlanmasına yönelik organik
arıcılık yapan yetiştiricilerin desteklenmesine ilişkin usul ve esasları belirlemektir.

Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ, organik tarımı destekleme çalışmalarında görev alacak ku-

rum ve kuruluşların belirlenmesi, organik arı yetiştiriciliği faaliyetinde bulunan yetiştiricilere
organik arılı kovan için yapılacak destekleme ödemelerine ilişkin usul ve esasları kapsar.

Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Tebliğ, 18/4/2006 tarihli ve 5488 sayılı Tarım Kanununun 19 uncu

maddesi ile 23/10/2019 tarihli ve 1691 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile yürürlüğe konulan
2019 Yılında Yapılacak Tarımsal Desteklemelere İlişkin Kararın 2 nci maddesinin beşinci fık-
rasına dayanılarak hazırlanmıştır.

Tebliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

18/9/2019 30892
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Tanımlar 
MADDE 4 – (1) Bu Tebliğde geçen;
a) Arıcılık Kayıt Sistemi (AKS): Etiketlenmiş kovanlara ait bilgilerin merkezi bir veri

tabanında kayıt altına alındığı, izlendiği, raporlandığı Bakanlık kayıt sistemini,
b) Arılı kovan: Üreme kabiliyetini haiz ana arısı ve üç çerçevesi yavrulu olmak üzere

nektar akım döneminde arılı, en az yedi çerçeveli (eski tip kolonilerde çerçeve aranmaz) arı
ailesini,

c) Bakanlık: Tarım ve Orman Bakanlığını,
ç) Banka: T.C. Ziraat Bankası A.Ş. Genel Müdürlüğünü,
d) BÜGEM: Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğünü,
e) İl müdürlüğü: Bakanlık il müdürlüğünü,
f) İlçe müdürlüğü: Bakanlık ilçe müdürlüğünü,
g) İşletme: Arılı kovanların tutulduğu, bakıldığı, beslendiği ayrıca ilgili ekipmanın bu-

lunduğu açık ya da kapalı tesis ya da alanları,
ğ) OAYYD: Organik Arıcılık Yapan Yetiştiricilerin Desteklemesini,
h) Organik tarım: Organik Tarımın Esasları ve Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik hü-

kümlerine göre yapılan tarımsal faaliyeti,
ı) Organik Tarım Bilgi Sistemi (OTBİS): Organik tarım yapan çiftçi, arazi, ürün, hay-

vansal üretim ve sertifika bilgilerinin bulunduğu Bakanlıkça oluşturulan veri tabanını,
i) Organik Tarım Birimleri (OTB): Bakanlık il müdürlükleri bünyesinde oluşturulan

organik tarım birimlerini,
j) OTBİS Raporu: OAYYD’de kullanılmak amacıyla, 31/12/2019 tarihinde OTBİS’te

kayıtlı bulunan organik tarım faaliyeti yapan yetiştiricileri ve kayıtlı kovanlarını gösteren ve
elektronik ortamda tutulan raporu,

k) Uygunluk Belgesi: Yetiştiricinin, yetkilendirilmiş kuruluştan aldığı, organik süreçte
bulunan kovanlarının Yönetmelik hükümlerine göre uygun yetiştirildiğini gösteren ve bir örneği
EK-2’de yer alan belgeyi,

l) Yetiştirici: 1/12/2004 tarihli ve 5262 sayılı Organik Tarım Kanununda tanımlanan
müteşebbislerden organik arıcılık yapan kayıtlı gerçek veya tüzel kişileri,

m) Yetkilendirilmiş kuruluş: Kontrol ve sertifikasyon kuruluşu, kontrol kuruluşu veya
sertifikasyon kuruluşu olarak Bakanlık tarafından yetki verilmiş gerçek veya tüzel kişileri,

n) Yönetmelik: 18/8/2010 tarihli ve 27676 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Organik
Tarımın Esasları ve Uygulanmasına İlişkin Yönetmeliği,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Desteklemeye İlişkin Esaslar

Görevli kurum ve kuruluşlar
MADDE 5 – (1) OAYYD çalışmaları BÜGEM ve il/ilçe müdürlükleri ile yetkilendi-

rilmiş kuruluşlar tarafından yürütülür.
(2) Yetkilendirilmiş kuruluşlar;
a) OTBİS’e veri girişlerini yapmak,
b) OAYYD’den yararlanmak üzere başvuruda bulunan yetiştiricilerin bilgilerini

OTBİS’e kaydetmek ve başvuruya esas kontrolü yapılmış ve Yönetmelik hükümlerine göre
yetiştiriciliği yapılan arılı kovanlar için EK-2’de belirtilmiş uygunluk belgesini düzenlemek,

c) Askı sürecinde belirtilen süre sonuna kadar yapılacak itirazları değerlendirerek bu
Tebliğ hükümlerine uygun olan düzeltmeleri yapmak,

ile sorumludurlar.
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(3) İl müdürlükleri, ilçe müdürlüklerinin destekleme sürecinde ihtiyaç duyacakları
OTBİS verilerini sağlamak üzere gerekli tedbirleri alır.

Organik arıcılık yapan yetiştiricilerin desteklenmesi
MADDE 6 – (1) Organik arıcılık yapan yetiştiricilerin desteklenmesi aşağıdaki esaslara

göre yapılır:
a) OAYYD ödemesi, Yönetmelik hükümlerine göre organik arı yetiştiriciliği yapan,

AKS’de ve OTBİS’te kayıtlı olup OTBİS raporunda statüsü organik olan ve bu Tebliğde
OAYYD uygulamaları ile ilgili belirtilen usul ve esaslara göre başvuru yapan yetiştiricilere
yapılır.

b) Destekleme ödemesinden yararlanmak isteyen yetiştiriciler, bu Tebliğin yayımı ta-
rihinden itibaren 23/12/2019 günü mesai saati bitimine kadar EK-1’de yer alan OAYYD öde-
mesi başvuru dilekçesi, EK-2’de yer alan uygunluk belgesi ve döner sermaye makbuz alındısı
ile OTBİS’te kayıtlı oldukları il/ilçe müdürlüklerine başvururlar. Organik arı yetiştiricileri ka-
yıtlı oldukları il/ilçe dışında bulunuyorlarsa başvurularını bulundukları il/ilçe müdürlüklerine,
arı konaklama belgesi ve veteriner sağlık raporu ile birlikte yapabilirler. Bu yetiştiricilerin des-
teklemeye ait müracaat başvurusu ve icmal işlemleri OTBİS’te kayıtlı oldukları il/ilçe müdür-
lükleri tarafından yürütülür.

c) OTBİS’te kayıtlı oldukları il/ilçe müdürlükleri dışında müracaat olması durumunda
müracatı alan il/ilçe müdürlükleri, gezginci organik arı yetiştiricilerinin desteklemeye konu
olan belgelerinin, (müracaata esas belgeler, Arılık ve Arılı Kovan Tespit Tutanağının) asıllarını
veya onaylı suretlerini üreticinin işletmesinin OTBİS’te kayıtlı olduğu il/ilçe müdürlüğüne
30/12/2019 tarihine kadar gönderir.

ç) Destekleme ödemesinden yararlanmak isteyen yetiştiriciler, AKS’de ve OTBİS’te
kayıtlı olup OTBİS raporunda organik süreçte olan ve yetkilendirilmiş kuruluşça kontrolü ya-
pılmış ve Yönetmelik hükümlerine göre uygun bulunmuş ve uygunluk belgesinde kayıtlı olan
arılı kovanlar ile arılıkta yapılan tespitte aynı kovan numarasına sahip arılı kovanlar üzerinden
desteklenir. Destekleme ödemesi EK-4’te yer alan Arılık ve Arılı Kovan Tespit Tutanağında
yer alan kovan sayısı üzerinden hesaplanır.

d) Organik arıcılık yapan yetiştiricilerin desteklenmesine dahil olacak arılı kovan, baş-
vuru yapan yetiştirici adına aynı işletmede AKS’de ve OTBİS’te tanımlı olmalıdır.

e) OTBİS ve AKS’de bilgilerini tamamlatmak, gerekli güncellemeleri yaptırmak, iste-
nen uygunluk belgesini ibraz etmek çiftçinin kendi sorumluluğundadır.

f) Organik arıcılık yapan yetiştiriciler kovan tespitlerini dilekçe verdiği il/ilçe müdür-
lüğüne süresi içinde yaptırmak zorundadır. Tespit tarihi bitimi 27/12/2019’dur.

Askı işlemleri ve icmallerin hazırlanması
MADDE 7 – (1) OAYYD ödemesine esas icmal listesi, il müdürlükleri hayvan sağlığı

ve yetiştiriciliği şubesi ile organik tarım birimlerince ve ilçe müdürlükleri tarafından düzenle-
nir.

(2) Askı icmalleri 1/1/2020 tarihinden önce başlayamaz. İl/ilçe müdürlükleri tarafından,
OAYYD’ye hak kazanan arılı kovanlar en geç 13/1/2020 tarihine kadar değerlendirmeye alı-
narak OAYYD ödemesi için İcmal-1’ler (EK-5) oluşturulur. Askıya çıkarılan icmaller, bu Teb-
liğde belirtilen hükümlerin yerine getirilmesi halinde yararlanılabilecek OAYYD ödemesini
ifade eder. İl/ilçe müdürlükleri OAYYD için en geç 14/1/2020 tarihine kadar, ilçe merkezinin
OAYYD İcmal-1’ini ilçe merkezinde, köyün/mahallelerin OAYYD İcmal-1’ini ise kendi kö-
yünde/mahallesinde ilgili ilçe müdürlükleri veya muhtarlıklar marifetiyle on gün süreyle askıya
çıkarır ve ilgili İcmal-1’ler İl/ilçe müdürlüğü web sayfasında yayımlanır. Askıya çıkma tarihi
ve saati ile askıdan indirme tarihi ve saati tutanağa bağlanır. Tutanak muhtar ve/veya aza tara-
fından güncel tarihle imzalanır. 
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(3) Askı süresince herhangi bir itiraz olmaz ise icmallerdeki bilgiler doğru kabul edilir.
Daha sonra yapılacak itirazlar değerlendirmeye alınmaz ve herhangi bir hak doğurmaz. OTBİS’e
kovan sayılarının eksik girilmesi durumunda, askı süresinde hatanın düzeltilmesi amacıyla
başvurusu yapılmayan kovanın eksik kısmı için OAYYD ödemesi yapılmaz. Askı sürecinde
yapılacak itirazlara yetiştiricilerin, EK-3’te yer alan form ile sözleşmesinin olduğu yetkilendi-
rilmiş kuruluşa müracaat ederek bilgilerini düzelttirmesi kendi sorumluluğundadır. Yetkilen-
dirilmiş kuruluşlar yetiştiricilerin talebi üzerine OTBİS’e veri girişini tamamlamak zorunda-
dırlar. OAYYD için yetiştiriciler askı sürecinin sona eriş tarihinden itibaren on beş gün içeri-
sinde bilgilerini sözleşmesinin olduğu yetkilendirilmiş kuruluşa düzelttirmek ve il/ilçe müdür-
lüklerine müracaat ederek bilgilerini teyit ettirmek zorundadırlar. Bu durumdaki çiftçilerin ge-
rekli düzelttirmeyi yaptırmamaları ve bilgilerini teyit ettirmemeleri halinde ödenemeyen
OAYYD için daha sonra yapılacak itirazlar değerlendirmeye alınmaz ve herhangi bir hak
doğurmaz.

(4) OAYYD İcmal-1’lerinin askıda kalma süresi zarfında yapılan yazılı itirazlar il/ilçe
müdürlüklerine yapılacak olup, il/ilçe müdürlükleri tarafından çiftçilerin on beş gün içerisinde
yetkilendirilmiş kuruluşlarına başvurarak yaptırmış oldukları düzeltmelere ait son değerlen-
dirmeler 10/2/2020 tarihine kadar yapılarak OTBİS’te ilgili bölüme kaydedilir.

(5) İncelenen yetiştirici dosyalarında gerçeğe aykırılığın bulunmaması ve askı süresince
itiraz edilmemesi ya da itirazların değerlendirilerek sonuçlandırılması halinde, OTBİS’ten alı-
nan EK-6’daki İcmal-2 ilçe müdürlüklerince düzenlenip onaylanır ve il müdürlüklerine gön-
derilir. İlçe müdürlüklerinden alınan İcmal-2 ve il müdürlüklerinin onayladığı merkez ilçe
İcmal-2’si ile OTBİS’ten alınan İcmal-3 uyumu kontrol edilir.

(6) Bu Tebliğdeki başvuru bitiş tarihinden sonra askı süresi içinde verilen itiraz dilek-
çelerinde talep edilen değişiklikler dışında yetiştiricinin beyanı ile AKS’de yapılacak güncel-
lemeler OAYYD ödemesine esas teşkil etmez.

(7) Değerlendirme sonucunda OAYYD İcmal-1 düzeltilemez ya da bilgi ve belgelerle
ilgili aykırılık, şikâyet ve/veya ihbar bulunması nedeniyle İcmal-1 oluşturulamaz ise durum il
müdürlükleri OTB’lerine intikal ettirilir. İl müdürlükleri OTB’lerince çözümlenemeyen konular
BÜGEM’e gönderilir.

(8) İlçe müdürlüklerinden alınan İcmal-2’de gerçeğe aykırılık olması ya da il müdür-
lüklerine intikal eden şikâyet ve/veya ihbar olması durumunda, il müdürlükleri OTB’lerince
bu sorunlar çözülmeye çalışılır. Çözüme kavuşturulamayan konular ise BÜGEM’e gönderilir.

(9) OAYYD İcmal-2’de gerçeğe aykırılığın bulunmaması ya da il müdürlüklerine intikal
eden şikâyet ve/veya ihbarların, il müdürlüklerince çözümlenmesi hâlinde, ödemeye esas
OAYYD İcmal-3 (EK-7) BÜGEM’e gönderilir.

Destekleme miktarı
MADDE 8 – (1) 6 ncı maddede belirtilen yetiştiricilere, OAYYD ödemesine hak ka-

zanan organik arılı kovanlar için 10 TL/kovan üzerinden destekleme ödemesi yapılır.
Ödemeler için gerekli finansman ve ödeme planı
MADDE 9 – (1) OAYYD ödemesi için gerekli finansman, bütçenin muhtelif tarımsal

destekleme hizmetleri kalemine tahsis edilen ödeneklerden karşılanır. Ödemeler, Bakanlık ta-
rafından Bankaya kaynak aktarılmasını müteakip, il/ilçe müdürlüklerince oluşturulan onaylı
OAYYD ödeme İcmal-1’lerine göre, Banka aracılığıyla, ilgili şubelerde daha önce yetiştiriciler
adına açılan veya açılacak olan hesaplara yapılır. Çiftçilere yapılan toplam nakdi ödeme tuta-
rının % 0,2’si bütçenin ilgili kaleminden Bankaya hizmet komisyonu olarak ödenir.
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(2) OAYYD ödeme planı, OAYYD başvurusu yapan yetiştiricilere ait ön incelemenin
bitirilmesini müteakiben Bakanlık tarafından belirlenir. Ödemelere, kontrollerin tamamlanması
ve Bakanlık tarafından OAYYD ödemeleri ile ilgili talimatların Bankaya gönderilmesinden
sonra başlanır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Uygulamaların Kontrolü ve Uygulamalardan Yararlanamayacaklar

Yetki ve denetim
MADDE 10 – (1) İl/ilçe müdürlükleri, desteklemeler ile ilgili müracaat zamanı ve şart-

larını, yerel duyuru imkânları ile yetiştiricilere duyurarak gerekli tedbirleri alır.
(2) Organik arı yetiştiriciliği yapan üreticilere ilişkin ön inceleme işlemleri OTB üyeleri

tarafından yürütülür. OAYYD uygulamasına ilişkin olarak OTB üyeleri tarafından, OAYYD
müracaatları başladıktan sonra, ön inceleme başlatılır. Ödemeye esas icmaller BÜGEM’e gön-
derilmeden önce, OTB üyeleri tarafından OAYYD için örnekleme seçim yöntemiyle en az
% 25’e tekabül eden oranda denetim yapılır. Ön inceleme yapılan illerde/ilçelerde daha sonra
tespit edilecek usulsüz işlemlere ilişkin sorumluluklar ortadan kalkmaz. Uygulamalar, ön
incelemenin yanı sıra mevzuatın öngördüğü her türlü denetime de tabidir.

(3) OAYYD ön incelemeleri OTB’nin görev ve yetkileri çerçevesinde gerçekleştirilir.
(4) Bu Tebliğde yer almayan teknik konularda Bakanlık genelgeleri ve talimatları uy-

gulanır. Ancak, bu Tebliğde yer almayan hususlarda oluşacak problemlerin çözümünde, il mü-
dürlükleri OTB’leri yetkilidir.

(5) Destek ödemelerinin amacına uygun ve gerçek hak sahiplerine ödenmesi için, il
müdürlüğü gerekli tedbirleri alır.

(6) OTB üyeleri tarafından yapılacak olan ön inceleme kontrollerinde Yönetmelik hü-
kümlerine aykırı bir durum bulunup bulunmadığı incelenir. Yetiştiricilerin OTBİS ve AKS sis-
temine kayıt ettirdikleri bilgiler ile gerek görülmesi halinde yetkilendirilmiş kuruluşlardan talep
edilecek bilgilerde, gerçeğe aykırı beyan ya da verdikleri belgelerde sahte evrak tespit edilmesi
halinde, sorumlular hakkında ilgili Cumhuriyet Başsavcılıklarına suç duyurusunda bulunulur.
Ayrıca, sorumluluğu tespit edilen kamu görevlileri hakkında da gerekli yasal işlemler yürütülür.
OTB üyeleri gelen münferit şikâyet ve ihbarları ayrıca değerlendirir.

Uygulama dışında kalacak yetiştiriciler
MADDE 11 – (1) Aşağıdaki yetiştiriciler OAYYD uygulamasından yararlanamaz:
a) OTBİS’te süresi içinde kayıtlı bilgilerini güncellemeyenler.
b) OAYYD uygulamasında 6 ncı maddede belirtilen yetiştiricilerden OTBİS Raporunda

kayıtlı olmayanlar.
c) 6 ncı maddede belirtilen yetiştiricilerden AKS sistemlerine kayıtlı olmayan ve süresi

içinde kayıtlı bilgilerini güncellemeyenler.
ç)  6 ncı maddede istenen belgelerle birlikte süresi içinde başvuru yapmayanlar.
d) Askı listelerinde isminin bulunmaması veya destekleme bilgilerinin hatalı olması

durumunda, askı süresi sonuna kadar hatalı kayıtların düzeltilmesi için yazılı başvuru yapma-
yanlar.

e) 6 ncı maddede verilen süreler içerisinde yetkilendirilmiş kuruluşa müracaat ederek
OTBİS’te bilgilerini tamamlatmayanlar.

f) Yönetmelik hükümlerine göre organik tarım faaliyetinde bulunmayanlar.
g) OAYYD ödemesinden faydalanmak üzere başvuru yapan yetiştiricilerden gerçeğe

aykırı beyanda bulunan ve sahte belge ibraz edenler.
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ğ) Bakanlıkça uygulanan tarımsal desteklemelerden 5 yıl süre ile yararlandırmama ka-
rarı verilmiş olanlar.

h) Kamu tüzel kişileri.
Desteklemeye tabi olmayacak arılı kovan
MADDE 12 – (1) Aşağıdaki arılı kovanlar OAYYD uygulaması kapsamı dışındadır:
a) Yönetmelik hükümlerine göre uygun olmayanlar.
b) OAYYD uygulamasında 6 ncı maddede belirtilenlerden OTBİS Raporunda kayıtlı

olmayanlar.
c) 6 ncı maddede belirtilen arılı kovanlardan AKS sistemlerine kayıtlı olmayanlar.
ç) OAYYD uygunluk belgesinde bulunmayanlar.
d) Askı listelerinde arılı kovan bilgilerinin hatalı veya eksik olması durumunda, askı

süresi sonuna kadar hatalı veya eksik kayıtların düzeltilmesi için bu Tebliğe uygun belgeler ile
yazılı başvurusu yapılmayanlar.

e) Askı sürecinde belirtilen hatalı veya eksik arılı kovanlardan yetkilendirilmiş kuru-
luşlara düzelttirilmeyenler.

f) Geçiş sürecinde bulunanlar.
g) Arılık ve Arılı Kovan Tespit Tutanağına (EK-4) göre uygun olmayanlar.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Haksız ödemelerin geri alınması ve hak mahrumiyeti
MADDE 13 – (1) Haksız yere yapılan destekleme ödemeleri, ödeme tarihinden itibaren

21/7/1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 51 inci
maddesine göre hesaplanacak gecikme zammı ile birlikte, anılan Kanun hükümlerine göre geri
alınır. Haksız ödemenin yapılmasında ödemeyi sağlayan belge veya belgeleri düzenleyen ger-
çek ve tüzel kişiler, geri alınacak tutarların tahsilinde müştereken sorumlu tutulurlar.

(2) Bu destekleme ödemelerinden, idari hata sonucu düzenlenen belgelerle yapılan öde-
meler hariç, haksız yere yararlandığı tespit edilen üreticiler ile idari hata sonucu sehven yapılan
fazla ödemeyi iade etmeyen üreticiler 5 yıl süreyle hiçbir destekleme programından yararlan-
dırılmazlar.

(3) Yetkilendirilmiş kuruluşlar OAYYD ödemeleri için düzenledikleri her türlü bilgi ve
belgelerden, ayrıca OAYYD ödemelerinde OTBİS’e eksik veya hatalı yapılan veri girişleri ile
düzeltmelerin zamanında yapılmasından sorumludurlar. Sorumluluklarını yerine getirmeyen
yetkilendirilmiş kuruluşlar hakkında 1/12/2004 tarihli ve 5262 sayılı Organik Tarım Kanunu
ve Yönetmelik hükümleri uygulanır.

Yürürlükten kaldırılan tebliğ
MADDE 14 – (1) 15/5/2018 tarihli ve 30422 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan

Organik Arıcılık Yapan Yetiştiricilerin Desteklenmesine Dair Tebliğ (Tebliğ No: 2018/23)
yürürlükten kaldırılmıştır.

Geçiş hükümleri
GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin 14 üncü maddesi hükümlerince yürürlükten kal-

dırılan Tebliğe göre yürütülen iş ve işlemler aynı Tebliğ hükümlerine göre sonuçlandırılır.
Yürürlük
MADDE 15 – (1) Bu Tebliğ 1/1/2019 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde

yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 16 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Tarım ve Orman Bakanı yürütür.
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YARGI BÖLÜMÜ

ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI
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İLÂN BÖLÜMÜ 
 

YARGI İLÂNLARI 

Edirne 2. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 10549 

—— • —— 

Karaman 5. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 10550 
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Çorlu 4. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 10534 

—— • —— 

Seferihisar Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 10624 
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ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI 

ELASTOMER TAMPON SATIN ALINACAKTIR 
TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğünden: 
İhale Kayıt Numarası : 2019/629029 
1 - İdarenin  
a) Adresi : Ahmet Kanatlı Cad. 26490 /ESKİŞEHİR 
b) Telefon ve Faks Numarası : 0(222) 224 00 00 (4435-4436)/ 225 50 60 - 225 72 72 
2 - İhale konusu işin niteliği, türü ve miktarı: 200 adet Elastomer Tampon malzemesi 

teknik bilgiye göre satın alınacaktır. 
3 - İhalenin  
a) Yapılacağı yer  : TÜLOMSAŞ İhale Komisyonu Toplantı Salonu 
b) Tarihi ve saati  : 19.12.2019 - Saat 14:00 
4 - Yukarıda belirtilen alımımız Yerli isteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık İhale 

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

5 - Tekliflerin TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğü Satınalma İkmal Daire Başkanlığına 
19.12.2019 günü saat 14:00’e kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır. 

6 - İhale dokümanı TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğü Satınalma İkmal Daire Başkanlığında 
görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunlu olup aynı 
adresten 100,- TL bedelle (KDV dahil) temin edilebilir. 

7 - Teklif edilen bedelin en az  % 3’ü oranında geçici teminat verilecektir. 
8 - Bu ihale ceza ve ihalelerden yasaklanma hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı Yasalara 

tabi değildir. 10527/1-1 
—— • —— 

TAŞINMAZ SATILACAKTIR 
Gümüşhane Belediye Başkanlığından: 
1. İHALENİN KONUSU: 
Gümüşhane Belediyesine Ait Yenimahalle de Bulunan 201 Ada 52 Nolu Parsel 2886 

Sayılı D.İ.K. 47. Maddesine Göre Satışı Yapılacaktır. 
2. ŞARTNAMENİN GÖRÜLECEĞİ YER ve BEDELİ: 
Konu İle İlgili İhale Dokümanı ve Şartnamesi Gümüşhane Belediyesi Mali Hizmetler 

Müdürlüğü İhale Biriminden 250,00 TL. Ücret Karşılığında Temin Edilebilir ve Görülebilir. 
Ayrıntılı Bilgi Belediyemiz İmar ve Şehircilik Müdürlüğünden Temin Edilebilir. 

3. İHALENİN YAPILACAĞI YER: 
Gümüşhane Belediyesi Meclis Salonu 
4. İHALEYE KATILACAK OLANLARDAN İSTENİLEN BELGELER: 
İhaleye katılabilmek için; 
Gerçek Kişiler: 
a- İhaleye iştirak eden tarafından her sayfası ayrı ayrı imzalanmış şartname, 
b- T.C. kimlik numaralı Nüfus Cüzdanı örneği/Fotokopisi, 
c- Noter tasdikli imza sirküleri, 
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d- Nüfus müdürlüğünden onaylı adres belgesi, 
e- Şartname Bedeli 250,00 TL olup, bu bedelin yatırıldığına dair Belediye makbuzunun 

ibraz edilmesi, 
f- Tabloda belirtilen geçici teminat bedelinin Gümüşhane Belediyesi adına alınmış Geçici 

Teminat Mektubu veya nakit olarak yatırıldığına dair banka dekontu (her bir iş yeri için ayrı ayrı), 
g- Vekaleten ihaleye katılma halinde; istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin 

noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi, 
h- Belediye’ye borcu olmadığına dair yazı, 
i- İhalede isteklilerin ortak girişim olması halinde ortaklarca imzalı ortaklık sözleşmesi 

vermek (ihalede üzerinde kalan istekli tarafından noter tasdikli ortaklık sözleşmesi ayrıca verilir), 
(ayrıca yukarıda belirtilen belgeleri ortakların her biri ayrı ayrı sunmak zorundadır.) 

Tüzel Kişiler: 
a- İhaleye iştirak eden tarafından her sayfası ayrı ayrı imzalanmış şartname, 
b- Noter tasdikli imza sirküleri, 
c- Onaylı adres belgesi, 
d- Şartname Bedeli 250,00 TL olup, bu bedelin yatırıldığına dair Belediye makbuzunun 

ibraz edilmesi, 
e- Tabloda belirtilen geçici teminat bedelinin Gümüşhane Belediyesi adına alınmış Geçici 

Teminat Mektubu veya nakit olarak yatırıldığına dair banka dekontu (her bir iş yeri için ayrı ayrı), 
f- Vekaleten ihaleye katılma halinde; istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin 

noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi, 
g- Belediye’ye borcu olmadığına dair yazı, 
h- Ticaret sicil gazetesi, 
i- İhalede isteklilerin ortak girişim olması halinde ortaklarca imzalı ortaklık sözleşmesi 

vermek (ihalede üzerinde kalan istekli tarafından noter tasdikli ortaklık sözleşmesi ayrıca verilir), 
(ayrıca yukarıda belirtilen belgeleri ortakların her biri ayrı ayrı sunmak zorundadır.) 

İhale 16/12/2019 tarihinde Pazartesi günü saat: 15:00 ‘de Belediyemiz Meclis Salonunda 
yapılacaktır. 

5. İHALE BEDELİ, GEÇİCİ TEMİNATI, TARİHİ ve SAATİ   
 

NO MAHALLE ADA PARSEL ALAN (m²) 

MUH. BEDEL  

(TL) 

GEÇ. TEM. 

(TL) 

İHALE TARİH 

VE SAATİ 

1 Yeni Mahalle 201 52 5.309,33 3.504.157,80 105.124,73 
16.12.2019/ 

15:00 
 
2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 47.Maddesine uygun olarak hazırladıkları tekliflerini 

16/12/2019 günü saat 15:00‘e kadar Gümüşhane Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğü İhale 
Birimine teslim edeceklerdir. Faks ve internetle yapılacak müracaatlar kabul edilmeyecektir. 

Son müracaat tarihi 16/12/2019 Pazartesi günü saat 15:00'e kadar olup Belediyemiz Mali 
Hizmetler Müdürlüğü İhale Birimi'ne yapılacaktır. 

İlanen duyurulur. 10581/1-1 
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VİDEO KONFERANS CİHAZI VE VİDEO KONFERANS CİHAZLARI İÇİN LİSANS 
YENİLEME PAKETİ SATIN ALINACAKTIR 

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden: 
Ofisimizce, T.C. Orman Genel Müdürlüğü Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı Döner 

Sermaye Merkez Şube Müdürlüğü ihtiyacı Video Konferans Cihazı ve Video Konferans Cihazları 
İçin Lisans Yenileme Paketi ihtiyaç sahibi kuruluşça hazırlanan teknik şartnamesine ve Cisco 
markasına uygun olarak, Ofis’imiz tip ticari şartnamesi ile ihale ek şartlar listesinde belirtilen 
şartlarla, açık teklif usulü ile iç piyasadan satın alınacaktır. 

1- İHALE EVRAKI BEDELLİDİR. 
a) İstekliler, ihale dokümanlarını Genel Müdürlüğümüz III Nolu Satınalma Daire 

Başkanlığında ve Ofisimiz internet sitesinde görebilirler. Ancak ihaleye teklif verecek olan 
firmaların, şartname bedelini Ofis veznelerinden birine veya Ofis banka hesabına yatırmaları 
zorunludur. 

b) Yatırılan paraya ait ödendi belgesinin aslı ile bir suretinin teklif evrakına eklenerek dış 
zarfa konulması zorunludur. 

 
İhale Kısımları Evrak Bedeli 
Video Konferans Cihazı (Tip-1) ve Video Konferans Cihazları İçin Lisans 
Yenileme Paketi 

130,00-TL 

Video Konferans Cihazı (Tip-2) 100,00-TL 
Tüm Kısımlar veya Birden Fazla Kısıma Katılmak için 130,00-TL 

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

TEKLİF EDİLEN FİYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLİF MEKTUBU, dış zarfta ise iç zarfla 
birlikte teknik şartnamesi, Cisco markası, ihale dokümanı ile Ofis Ticari Şartnamesi ve ihale ek 
şartlar listesinin aynen kabul edildiğini belirten yazılı taahhütname ve ticari şartnamenin 2. 
maddesinde yazılı belgeler ile ihale ek şartlar listesinde belirtilen belgeler bulunacaktır. 

3- Teklifler, 10/12/2019 günü, saat 12.00’ ye kadar Genel Müdürlüğümüz, III Nolu 
Satınalma Daire Başkanlığında bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postada vaki gecikmeler 
dikkate alınmayacaktır. 

4- Teklif mektuplarının, son teklif verme günü saat 14.00’de evvela dış zarfları açılacak, 
daha sonra teklif mektubu ile birlikte gönderilmesi gerekli olan belgeler incelenecek, bu inceleme 
sonucunda belgeleri istenilen şartlara uygun olduğu tespit edilenlerin, ihtiyaç sahibi kuruluşça 
hazırlanan teknik şartnamesine ve Cisco markasına uygunluğunun belirlenmesini müteakip, 
uygun olduğu tespit edilen tekliflerin fiyat ile ilgili iç zarfları aynı gün açılacaktır. Uygun 
olmayan teklifler ise açılmadan teklif sahiplerine iade edilecektir. 

5- Teklifler, ihaleye esas ticari şartnamenin 7. maddesinde belirtilen şartlarla iç zarfların 
açılmasını müteakip en az 30 gün opsiyonlu olacaktır. 

6- İhale konusu malzemenin tamamı için teklif verilebileceği gibi, birden fazla kısım için 
veya her kısım için ayrı olmak üzere kısmi teklif de verilebilecektir. 

7- Teklif edilen bedelin % 3’ünden az olmamak üzere istekliler tarafından belirlenecek 
tutarda son teklif verme tarihinden itibaren en az 6 ay süreli geçici teminat verilecektir. 

8- Söz konusu ihale, Kamu İhale Kanununun 3.maddesi (g) fıkrası (İstisna) kapsamında 
olup, Ofis, ihale konusu malzemeyi ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte serbesttir. 

 10580/1-1 
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ÖZEL HALK OTOBÜSÜ ÇALIŞTIRMA HAKKI VERİLMESİ İŞİ İHALE EDİLECEKTİR 
Düzce Belediye Başkanlığından: 
İHALENİN KONUSU 
MADDE 1: Belediyemiz sınırları içinde bulunan mahalle ve mücavir alanlar dahilinde ki, 

güzergahlarda Toplu Taşımacılık Esaslarına Dair Yönetmelikte belirtilen hükümlere göre, 
rotasyonlu olarak (mevcut yüklenicilerle beraber) asgari özellikleri teknik şartnamede belirtilen 
144 (YÜZKIRKDÖRT) adet araca (Özel Halk Otobüsü) 10 yıl süreliğine çalışma hakkı verilmesi. 

İHALENİN USULÜ : 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunun 36. maddesi gereği "Kapalı 
Teklif Usulü Artırma" yöntemi ile ihale edilecektir. 

İHALESİ YAPILACAK İŞİN 
NİTELİĞİ : Kira 
NEVİ : Çalışma Hakkı Verilmesi. 
MİKTARI : 144 (YÜZKIRKDÖRT) adet otobüs 
İHALENİN NEREDE HANGİ TARİHTE VE SAATTE YAPILACAĞI 
MADDE 2: İhale 17 Aralık 2019 Salı günü saat 14:00 da Düzce Belediyesi Merkez 

Hizmet Binası Encümen salonunda yapılacaktır. Muhammen bedellerde KDV hariçtir. 
Muhammen bedelin altındaki teklifler geçersiz sayılacaktır. 

 Muhammen Bedel Geçici Teminat 
 (KDV Hariç) Tutarı 
 
 11.520.000 TL 345.600 TL 
İHALEYE GİREBİLME ŞARTLARI 
MADDE 3: İhaleye katılmak isteyen istekliler aşağıdaki belgeleri verecektir. 
Gerçek Kişiler İçin; 
a) Kanuni ikametgâh belgesi 
b) Nüfus cüzdan sureti 
c) 2019 yılı içinde Noterden alınmış İmza Sirküleri 
d) 2886 sayılı Kanunun 26. maddesinde belirtilen değerlerde Geçici Teminat bedelinin 

yatırıldığına dair belge (Bankadan alınmış geçici teminat mektubu ya da Düzce Belediyesi Mali 
Hizmetler Müdürlüğüne nakit yatırıldığına dair makbuzun aslı) 

e) İhale dokümanının satın alındığına ilişkin makbuz. 
f) Düzce Belediye Başkanlığına İhale tarihi itibari ile vadesi geçmiş borcu yoktur yazısı. 
g) İhale tarihi itibari ile 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nda yasaklı olmadıklarına dair 

yazılı beyanları. 
Tüzel Kişiler İçin; 
a) Vergi Levhası 
b) Ticaret Sicil Tasdiknamesi aslı, 
c) Tüzel kişiliği temsilen noter tasdikli yetki belgesinin ve imza sirkülerinin ibraz 

edilmesi. (2019 yıldan Noter tasdikli olacaktır.) 
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d) Şirket Ana Sözleşmesi veya Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi fotokopisi, 
e) İsteklinin ortak girişim olması halinde, noter tasdikli ortak girişim beyannamesi ile 

ortaklarca imzalı sözleşmesini vermesi, (Ancak ortak girişim olması halinde her bir ortak İstekli / 
müşteri tarafından tüm belgelerin verilmesi esastır.) 

f) Şirket ise adresini gösterir belge, 
g) 2886 sayılı Kanunun 26. maddesinde belirtilen değerlerde Geçici Teminat bedelinin 

yatırıldığına dair belge (Bankadan alınmış geçici teminat mektubu ya da Düzce Belediyesi Mali 
Hizmetler Müdürlüğüne nakit yatırıldığına dair makbuzun aslı) 

h) İhale dokümanının satın alındığına ilişkin makbuz. 
i) Düzce Belediye Başkanlığına İhale tarihi itibari ile vadesi geçmiş borcu yoktur yazısı. 
j) İhale tarihi itibari ile 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nda yasaklı olmadıklarına dair 

yazılı beyanları. 
İhaleye Katılmak isteyen yüklenici Teknik şartnamedeki özelliklere haiz yeni (0 km) 

araçlara sahip olanlar “Araç Trafik Ruhsatname” lerinin fotokopisini ve Taahhütname-1 
vereceklerdir. (0 km) araçlar sahiplikleri bulunmayan yüklenici Taahhütname-1 ve araç başına 
6.000 TL’ lik teminat vereceklerdir. 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunun 26’ncı maddesindeki 
belirtilen değerler teminat olarak kabul edilecektir. 

Taahhütname-1: Katılımcılar “İhalenin kendisine kaldığı takdirde teknik şartnamede 
belirtilen özelliklere haiz otobüs temin edeceğine ve işin başlangıç tarihi itibari ile otobüsleri 
hizmete sunacağına, bu süre zarfında belirtilen şartlarda otobüs temin edemeyip ihalenin feshine 
sebebiyet vermesi durumunda Otobüs teminatı ve geçici teminatın irat kaydedilmesini kabul 
ettiğine, Düzce Belediye Başkanlığından bu hususta hiçbir hak talep etmeyeceğine” dair noter 
tasdikli taahhütname getireceklerdir. 

Taahhütname-2: "Düzce Belediyesi özel halk otobüsü çalıştırılma işinde Düzce Belediyesinin 
belirleyeceği Elektronik Ücret Toplama Sistemini ve bu sistemden elde edilecek brüt gelir 
üzerinden; Toplu Taşımacılık Esaslarına Dair Yönetmelikte belirtilen oranda hizmet bedeli 
(komisyon) kesintisini kabul ve taahhüt ettiğine" dair noter tasdikli taahhütname getireceklerdir. 

Taahütname-3: Katılımcılar ihale kendisinde kaldığı takdirde, “Belediyeye ait 12 metre 
ebadında araçlardan 8 adet kiralama yapacağını ve tüm bakım onarım, yakıt, sigorta vb... 
masrafların ihale süresince kendisine ait olduğunu kabul edeceğine, Araçların kiralama bedeli 
aylık araç başına 6.080 TL+KDV bedel üzerinden kiralayacağını ve kira bedelinin Ücret Toplama 
Sisteminden otomatik olarak kesileceğine” dair noter tasdikli taahhütname getirecektir. Kiralanan 
araçlarla ilgili sözleşme imzalanacaktır. 

Bütün belgeler asıl veya noter tasdikli olacaktır. Diğer suretler kabul edilmeyecektir. 
İhaleye katılım için gerekli belgeler ihale tarih / saatine kadar sıra numaralı alındı belgesi 

karşılığında Düzce Belediyesi Yazı İşleri Müdürlüğüne teslim edilebilir. 
ŞARTNAMENİN TEMİN EDİLEBİLECEĞİ/GÖRÜLEBİLECEĞİ YERLER: Bu 

şartnameler Düzce Belediyesi Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğünden mesai saatleri dâhilinde 
görülebilir ve ücretsiz temin edilebilir. 10634/1-1 
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TAŞINMAZ SATILACAKTIR 

Mersin İli Silifke Belediye Başkanlığından: 
Mülkiyeti Belediyemize ait aşağıda tabloda niteliği belirtilen 1 (bir) adet taşınmazın 2886 

Sayılı Devlet İhale Kanununun 36. Maddesine göre kapalı teklif usulü ihale ile satışı yapılacaktır. 
 

Sıra 

No 

Mahallesi 

/Mevkii 

Ada/ 

Parsel 

Taşınmaz 

(m2) 

Hisse 

Oranı 

Muhammen Satış 

Bedeli Geçici Teminat İhale Tarihi 

İhale 

Saati 

1 Kurtuluş 2334 661.504,37 Tam 20.600.000,00 TL 618.000,00 TL 18/12/2019 14:00 
 
İhale, Saray mahallesi İnönü Bulvarı No:1 Silifke/MERSİN adresinde bulunan Silifke 

Belediyesi Hizmet Binası 2.kat Encümen Salonunda yapılacaktır. İhaleye katılacak olanların ihale 

şartnamesini ve eklerini Belediyemiz Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nden 250,00 TL karşılığında 

satın almaları zorunludur. Şartname ve ekleri Belediyemiz Hizmet Binası 1.katta bulunan Emlak 

İstimlak Müdürlüğünde görülebilir ve satın alınabilir. Teklifler, yukarıda belirtilen ihale tarih ve 

saatine kadar Silifke Belediyesi Emlak ve İstimlak Müdürlüğü adresine elden teslim edilebileceği 

gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta/kargo vasıtasıyla da gönderilebilir.  

Ayrıca www.silifke.bel.tr/ adresinden taşınmaz mal satış ihale ilanı ve şartnamesine 

ulaşılabilir. 

1- İHALEYE KATILABİLME ŞARTLARI VE İSTENİLEN BELGELER: 

a) Taşınmazın muhammen satış bedeli ve geçici teminat miktarı yukarıda belirtilmiş olup, 

ihaleye katılacak istekliler ihale muhammen bedelinin en az %3’ü olan geçici teminatı teklif 

zarfları içerisinde banka teminat mektubu olarak sunacak veya peşinen Belediye banka hesabına/ 

veznesine yatırarak teklif zarfları içerisinde tahsilat makbuzunu ya da banka dekontunu 

sunacaklardır. Bankalar ve Özel Finans Kurumlarının verecekleri teminat mektupları limit içi ve 

süresiz olmalıdır. 

b) Şekli ve içeriği şartnamede belirlenen ve şartname ekinde verilen teklif mektubu 

usulüne uygun şekilde doldurularak sunulacaktır. 

c) İsteklinin gerçek kişi olması halinde, tasdikli nüfus cüzdanı sureti ile Nüfus Müdürlüğünden 

alınmış onaylı Yerleşim Yeri (İkametgah)  Belgesini sunması gereklidir. 

d) İsteklinin tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret 

ve/veya sanayi odasından, ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya 

kayıtlı olduğunu gösterir belge ile tüzel kişiliğin faaliyetinin devam ettiğini gösterir faaliyet 

belgesini sunması gereklidir. 

e) İsteklinin tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya 

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

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

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

kişiliğin noter tasdikli imza sirkülerinin, tüzel kişiliğin ihaleye iştirak eden temsile yetkililerinin 

noter tasdikli imza beyannamelerinin sunulması gereklidir. 
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f) Gerçek ve ya tüzel kişi adına vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş 
ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesinin 
sunulması gereklidir. 

g) Şartname bedeli olan 250,00 TL’nin ödendiğine dair makbuz teklif zarfı içerisinde 
sunulacaktır. 

h) İsteklinin Dernek, Federasyon, Konfederasyon veya Vakıf olması halinde; 
h.1. Dernek, Federasyon, Konfederasyon veya Vakıf Genel Merkezlerinin bulunduğu yer 

resmi makamlarınca veya kuruluşlarınca ihale ilanının yapıldığı tarihten sonra alınmış ve halen 
faaliyette bulundurduklarına dair belge ibrazı, 

h.2. Dernek, Federasyon, Konfederasyon veya Vakıf tüzel kişiliğinin noter tasdikli imza 
sirküleri ile temsile yetkili kılınanların noter tasdikli imza beyannamelerinin sunulması gereklidir. 

i) İhaleye iş ortaklığı olarak teklif verilmesi halinde iş ortaklığının her bir ortağı 
tarafından yukarıdaki 1 maddenin (c), (d) ve (e) bentlerinde yer alan belgelerin ilgisine göre ayrı 
ayrı sunulması zorunludur. 

j) Taşınmaza ait satış şartnamesinin her sayfası ayrı ayrı ihaleye katılacak olan istekliler 
tarafından imzalanarak teklif zarfı içerisinde sunulacaktır. 

2- İhale komisyonu, gerekçesini kararda belirtmek suretiyle ihaleyi yapıp-yapmamakta 
serbesttir. Komisyonun ihale yapmama kararına itiraz edilemez.  

3- 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 6. maddesinde belirtilen şahıslar doğrudan veya 
dolaylı olarak ihaleye katılamazlar.  

4- İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır.  
5- Yabancı isteklilerin Türkiye'de gayrimenkul edinilebilmesine ilişkin şartları taşıması 

zorunlu olup, Türkiye'de tebligat için adres göstermesi zorunludur. Yabancıların ihaleye iştirak 
etmesi halinde idareye sunacakları her türlü belgeleri, yeminli tercüman bürolarında Türkçe’ye 
çevirmek zorundadır.  

6- İhaleye posta veya kargo ile de başvuru yapılabilir.  
7- Kapalı teklif usulü ile yapılacak ihalede, kapalı tekliflerin açılmasından sonra geçerli 

en yüksek teklifin altında olmamak üzere, şartnamede belirtilen hükümler esas alınarak, oturumda 
hazır bulunan isteklilerden sözlü ve yazılı teklif alınmak suretiyle ihale sonuçlandırılacaktır. 

8- Satış şartnamesinde belirtilen hususlarla taşınmaza ait dosyasındaki bilgileri ve 
tapudaki takyidatları alıcı aynen kabul etmiş sayılır. İhalenin kesinleşmesinden sonra ihale uhdesinde 
kalanlar, satış şartnamesine aykırı bir talepte bulunamazlar.  

9- Taşınmazın satış bedeli şartnamede belirlenen taksitlerle ödenecek olup, taşınmazın 
tapu devri tüm taksitler ödendikten sonra yapılacaktır. Ancak takside bağlanan borcu ve faizini 
karşılayacak tutarda ve süresiz banka teminat mektubu sunulması halinde ve tapuda Belediye 
lehine ipotek tesisi edilmesi şartı ile tapu ferağı verilebilecektir. 

10- İş bu ihale ilanı genel bilgi niteliğinde olup, taşınmaz satışı ile ilgili ilanda yazılı 
olmayan hususlarda ihale şartnamesi hükümleri esas alınacak ve uygulanacaktır. 

İlan olunur. 10551/1-1 
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ELEKTRİKLİ EKSKAVATÖR PANO ALIMI İHALE EDİLECEKTİR 
TKİ Kurumu Çan Linyitleri İşletmesi Müdürlüğünden: 
ÇLİ Müdürlüğü Elektrikli Ekskavatör Pano Alımı işi Açık İhale usulü ile ihale edilecektir. 
İhale Kayıt Numarası : 2019/582236 
1- İdarenin 
a) Adresi  : TKİ Çan Linyitleri İşletmesi Müdürlüğü Cumhuriyet 
  Mah. Dr. Hacı İbrahim BODUR Cad. No:206 
  ÇAN/ÇANAKKALE 
b) Telefon ve Faks numarası : Tel: 0286-4162001     Faks: 0286-4163700 
c) Elektronik Posta Adresi : clibilgiislem@cli.gov.tr 
d) İnternet adresi:    : www.cli.gov.tr. 
2- İhale konusu malın: 
a) Niteliği, türü ve miktarı : 4 Kalem (4 Adet) ÇLİ Müdürlüğü Elektrikli Ekskavatör 
  Pano  Alımı 
b) Teslim yeri : ÇLİ Müdürlüğü Tesellüm Ambarı ÇAN/ÇANAKKALE 
3- İhalenin 
a) İhale Usulü : Açık İhale 
b) Yapılacağı yer : ÇLİ Satınalma Şube Müdürlüğü - Toplantı Salonu 
c) Tarihi ve saati : 17/12/2019 Salı günü saat 14:00 
d) Dosya no : 542-KÇLİ/2019-1115 
4- İhaleye ait dökümanlar; Çan’da,  ÇLİ Satın Alma Şube Müdürlüğü 

ÇAN/ÇANAKKALE adresinde görülebilir ve “Ziraat Bankası Çan Şb. TR88 0001 0003 3832 
8725 2750 41, Halk Bankası Çan Şb.TR13 0001 2009 6410 0013 0000 03, Vakıfbank Çan Şb. 
TR10 0001 5001 5800 7286 0732 82”  nolu ÇLİ Banka hesaplarına KDV dahil 150,00 TL 
yatırılması karşılığı aynı adresten temin edilebilir. Posta-kargo yoluyla ihale dokümanı satın 
almak isteyenler, ihale doküman bedeline ilişkin ödeme dekontu ile ihale dokümanının 
gönderileceği adresin de belirtildiği ihale dokümanı talep başvurularını faks olarak veya yazılı 
olarak idareye, ihale tarihinden önce göndermek zorundadır. İhale dokümanı bildirilen adrese 
posta yoluyla gönderilecektir. İhale dokümanının posta yoluyla gönderilmesi halinde, postanın 
ulaşmamasından veya geç ulaşmasından ya da dokümanın eksik olmasından dolayı idaremiz 
hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Dokümanın postaya verildiği tarih, dokümanın satın alma tarihi 
olarak kabul edilecektir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları 
zorunludur. 

5- Teklifler 17/12/2019 Salı günü saat 14.00’e kadar Ç.L.İ. Genel Muhaberatına 
verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Son başvuru saatine kadar 
idareye ulaşmayan teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır. 

6- İstekliler teklif edilen bedelin % 3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri 
oranda Geçici Teminat vereceklerdir. 

7- Verilen Tekliflerin geçerlilik süresi ihale tarihinden itibaren en az 90 takvim günü 
olmalıdır. 

8- İhalenin Teklif Türü: İdari Şartnamede şekli ve içeriği belirtilen birim fiyat teklif. 
9- İhalenin Sözleşme Türü: Sipariş Mektubu. 
10- İstekliler Tekliflerini; 
Her bir iş kalemi için teklif edilen birim  fiyatlarının miktarlarla çarpımı sonucu bulunan 

toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine kalan 
istekliyle her bir iş kalemi için teklif edilen birim fiyatların miktarlarla çarpımı sonucu bulunan 
toplam bedel üzerinden sipariş mektubu yazılacaktır. 

11- Bu ihalede işin tamamı için teklif verilecektir 
12- Telgraf veya faksla yapılacak müracaatlar ve / veya postada meydana gelebilecek 

gecikmeler kabul edilmeyecektir. 
13- Kurumumuz bu ihale ile ilgili olarak; ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 

4734 ve 4735 sayılı Kanunlara tabi değildir. 10531/1-1 

mailto:clibilgiislem@cli.gov.tr
http://www.cli.gov.tr/
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ELEKTRİK MALZEMELERİ ALIMI İHALE EDİLECEKTİR 
Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğünden: 
TTK İHTİYACI OLAN 41 KALEM ELEKTRİK MALZEMELERİ ALIMI 4734 SAYILI 

KANUNUN 3/G MADDESİ KAPSAMINDA AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE 
EDİLECEKTİR 

İhale kayıt numarası : 2019/ 626974 
1-İdarenin  
a) adresi :Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü  

  Satınalma Dairesi Başkanlığı                      
                                                         ZONGULDAK  

b) telefon ve faks numarası :Tel:0-372 259 47 94 –84  
  Fax: 0 372 251 19 00 – 253 12 73 

c) elektronik posta adresi (varsa) :  
2-İhale konusu işin nev’i  
a) Niteliği, türü ve miktarı : 41 kalem Elektrik Malzemeleri 
b) Teslim yeri  : Malzemenin teslim yeri, TTK Genel Müdürlüğü 

Makine ve İkmal Dairesi Başkanlığı Muayene ve 
Tesellüm İşleri Şube Müdürlüğü Tesellüm Şefliği 
ambarlarıdır (Bülent Ecevit Caddesi No:125 
Zonguldak). 

c) Teslim süresi : 90 takvim günü  
3-İhalenin    
a) Yapılacağı yer : TTK Satınalma Dairesi Başkanlığı 

ZONGULDAK                                                             
b) Tarihi ve saati : 17.12.2019 Salı – Saat: 15.00 
c) Dosya no : 1914039 

4- İhaleye katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlik kriterleri 
4.1- İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında 

sunmaları gerekir: 
a) Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası ile 

elektronik posta adresi, 
b) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası 

belgesi; 
1) Gerçek kişi olması halinde, ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, 

Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge, 
2) Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu 

Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, tüzel 
kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge, 

c) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; 
1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 
2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları 

ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi 
veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 

d) Şekli ve içeriği Şartnamede belirlenen teklif mektubu, 
e) İhale İdari şartnamesinde belirlenen geçici teminat, 
f) Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin 

noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi,  
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g) İsteklinin iş ortaklığı olması halinde şekli ve içeriği bu Şartnamede belirlenen iş 
ortaklığı beyannamesi  

h) İsteklilerin alt yüklenicilere yaptırmayı düşündükleri işlere ait önerileri ve işlerin 
listesi, 

j) İhale dokümanının satın alındığına dair belge, İsteklinin ortak girişim olması halinde 
(b), ( c) ve (d) de yer alan belgelerin her bir ortakça ayrı ayrı verilmesi zorunludur.  

4.2- Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin aranacak belgeler ve bu belgelerin taşıması 
gereken kriterler. 

4.2.1 Emaye bobin tellerinin bakır malzemesi TS EN 13601:2013 standardına uygun 
olacaktır. 

4.2.2 Emaye bobin telleri TS EN 60317-8 veya 60317-13 standardı Derece 2’ ye uygun 
olarak imal edilecektir. 

4.2.3 Firmalar emaye bobin teli teklifleri ile birlikte üretici firmaya ait ISO 9001 Kalite 
Yönetim Sistem Belgesi ve emaye bobin teli için TS EN 60317-8 veya 60317-13 Uygunluk 
Belgesi vereceklerdir. 

4.2.4. Firmalar siparişi takiben Malzemeyi 90(doksan) takvim günü içerisinde teslim 
edeceklerdir. 

4.2.5.Teklif edilen ürünlerin marka ve modeli belirtilecek, ayrıca tanıtıcı katalog 
verilecektir. Marka ve model belirtilmeyen kalemler için teklifler geçersiz sayılacaktır. 

4.2.6. Elektrik malzemeleri 2 (iki) yıl süre ile garantili olacaktır. 
5- Ekonomik açıdan en avantajlı teklifin belirlenmesi: 
5.1- En düşük fiyat esasına göre belirlenecektir.  
5.2- İstekliler tekliflerini Türk Lirası olarak vereceklerdir.  
6- İhale, İdari Şartnamedeki katılma koşullarını taşıyan tüm yerli isteklilere açıktır. 
7- İhale dökümanı TTK Satınalma Dairesi Başkanlığı Bülent Ecevit Caddesi No:2 

Zonguldak ve TTK Ankara Misafirhanesi 7. Cadde (Aşkaabat Cd.) 19. Sokak No 22 
Bahçelievler/Ankara görülebilir ve şartnameler 50,00 TL. karşılığı aynı adreslerden temin 
edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanı satın almaları zorunludur. 

8- Teklifler en geç 17.12.2019 Salı–saat 15:00’e kadar Türkiye Taşkömürü Kurumu 
Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığına elden teslim edilebileceği gibi iadeli-taahhütlü 
posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Ancak postada doğabilecek gecikmeden idaremiz sorumlu 
değildir. 

9-İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen 
birim fiyatlarının çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, 
ihale üzerine bırakılan istekliyle her bir iş kaleminin miktarı ile iş kalemleri için teklif edilen 
birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme 
imzalanacaktır. İhale konusu işe ilişkin kısmi teklif verilebilecektir. 

10- İstekliler teklif edilen bedelin %3’den az olmamak üzere kendi belirleyecekleri oranda 
geçici teminat vereceklerdir. Teklif edilen bedelin %3’ ünden az oranda geçici teminat veren 
isteklilerin teklifleri değerlendirme dışı bırakılacaktır.  

11- Verilen tekliflerin geçerlilik süresi ihale tarihinden itibaren en az 120 takvim günü 
olmalıdır. 

12- Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler. 
13- Bu ihale ile ilgili olarak ceza ve halelerden yasaklama hükümleri için aşağıdaki 

maddeler uygulanır.  
13.1.1-İsteklilere uygulanacak cezai müeyyide ve ihalelerden yasaklama işlemlerinde 

4734 sayılı Kanun ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.  
13.1.2-Sözleşmenin uygulanması safhasında yasak fiil ve davranışlar ile ihalelerden 

yasaklama işlemleri Kurumumuz Mal, Hizmet Alımları ve Yapım işleri ile ilgili 
Yönetmeliğimizin 15/A ve 15/B maddelerinde yer alan hükümler uygulanır. 

 10533/1-1 
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JEOTERMAL KAYNAK RUHSAT SAHALARI İHALE EDİLECEKTİR 
Malatya Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığından: 

 



Sayfa : 98 RESMÎ GAZETE 5 Aralık 2019 – Sayı : 30969 

 

 
 10529/1-1 

  



5 Aralık 2019 – Sayı : 30969 RESMÎ GAZETE Sayfa : 99 

 



Sayfa : 100 RESMÎ GAZETE 5 Aralık 2019 – Sayı : 30969 

 



5 Aralık 2019 – Sayı : 30969 RESMÎ GAZETE Sayfa : 101 

 



Sayfa : 102 RESMÎ GAZETE 5 Aralık 2019 – Sayı : 30969 

 



5 Aralık 2019 – Sayı : 30969 RESMÎ GAZETE Sayfa : 103 

 



Sayfa : 104 RESMÎ GAZETE 5 Aralık 2019 – Sayı : 30969 

 



5 Aralık 2019 – Sayı : 30969 RESMÎ GAZETE Sayfa : 105 

 

 



Sayfa : 106 RESMÎ GAZETE 5 Aralık 2019 – Sayı : 30969 

 

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR 
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından: 

 
 10633/1/1-1 
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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından: 

 
 10633/2/1-1 
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Milli Eğitim Bakanlığından: 

 
 10631/1-1 
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Milli Eğitim Bakanlığından: 

 
 10611/1-1 
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Sağlık Bakanlığından: 

 
 10612/1-1 
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Sağlık Bakanlığından: 

 
 10613/1-1 
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Sağlık Bakanlığından: 

 
 10630/1-1 
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Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğünden: 

 
 10594/1-1 
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Dicle Üniversitesi Rektörlüğünden: 

 
 10667/1-1 
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Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Rektörlüğünden: 

 
 10632/1-1 
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İstanbul Aydın Üniversitesi Rektörlüğünden: 
Üniversitemiz 2547 Sayılı Yüksek Öğretim Kanunu "Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve 

Atanma Yönetmelik” hükümlerinde aranan koşulları yerine getirmiş olmak kaydı ile aylık ve 
özlük hakları yönünden 4857 sayılı İş Kanunu hükümlerine tabi olarak, İletişim Fakültesine, Spor 
Bilimleri Fakültesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Tıp Fakültesine aşağıda belirtilen Anabilim Dalı’na 
öğretim üyesi alınacaktır. İlana konu olan kadrolar tam zamanlıdır. Prof. Dr. Doç. Dr. ve Dr. Öğr. 
Üyesi kadrosuna başvuracakların İstanbul Aydın Üniversitesi Akademik Atama ve Yükseltme 
Kriterlerini sağlaması; anabilim dalını belirtir bir dilekçenin ekinde, nüfus cüzdanı fotokopisi, 2 
fotoğraf, özgeçmiş, öğrenim durumunu gösteren belgeler (onaylı suret ve yurt dışından alınan 
diplomalar için denklik belgesi) ile doçentlik belgesi, bilimsel yayın ve çalışmalarını kapsayan 
dosyasını (5 takım) vermeleri gerekmektedir. 

Başvurular bu ilanın Resmi Gazete’de yayımı tarihinden itibaren 15 gün içinde İstanbul 
Aydın Üniversitesi Personel Daire Başkanlığına şahsen veya posta aracılığı ile yapılabilir. 
Postadaki gecikmeler ve eksik belge ile yapılan başvurular dikkate alınmaz. İnternet üzerinden 
başvurular kabul edilmez. 

Duyurulur.  
Fakültesi / 

Meslek 
Yüksekokulu 

Bölüm / 
Program Anabilim Dalı 

Kadro 
Unvanı Adet Aranan Nitelikler 

İletişim Gazetecilik Basın Ekonomisi 
ve İşletmeciliği Doç. Dr. 1 

Doçentliğini Gazetecilik ve Medya 
Çalışmaları Anabilim Dalında almış 
olmak, bu alanda çalışmalar yapmış 
olmak. 

Spor Bilimleri 

Beden Eğitimi 
ve Spor 

Beden Eğitimi ve 
Spor Öğretmenliği Doç. Dr. 1 

Doçentliğini Spor Bilimleri Anabilim 
Dalında almış olmak, bu alanda 
çalışmalar yapmış olmak. 

Beden Eğitimi 
ve Spor 

Beden Eğitimi ve 
Spor Öğretmenliği 

Dr. Öğr. 
Üyesi 1 

Doktorasını Spor Eğitimi Anabilim 
Dalında almış olmak, bu alanda 
çalışmalar yapmış olmak. 

Spor 
Yöneticiliği Spor Yöneticiliği Dr. Öğr. 

Üyesi 1 
Doktorasını Spor Yönetimi Anabilim 
Dalında almış olmak, bu alanda 
çalışmalar yapmış olmak. 

Antrenörlük 
Eğitimi 

Antrenörlük 
Eğitimi 

Dr. Öğr. 
Üyesi 1 

Doktorasını Hareket ve Antreman 
Anabilim Dalında almış olmak, bu 
alanda çalışmalar yapmış olmak. 

Rekreasyon Rekreasyon Dr. Öğr. 
Üyesi 1 

Doktorasını Rekreasyon Anabilim 
Dalında almış olmak, bu alanda 
çalışmalar yapmış olmak. 

Fen Edebiyat 

Sosyoloji 
Genel Sosyoloji ve 

Metodoloji 
Anabilim Dalı 

Prof. Dr. 1 

Doçentliğini Sistematik Felsefe ve 
Mantık Anabilim Dalı alanında almış 
olmak, bu alanda çalışmalar yapmış 
olmak. 

Tarih Yeniçağ Tarihi Prof. Dr. 1 
Doçentliğini Yeniçağ Tarihi Anabilim 
Dalı alanında almış olmak, bu alanda 
çalışmalar yapmış olmak. 

Tıp Fakültesi Temel Tıp 
Bilimleri 

Histoloji ve 
Embriyoloji Prof. Dr. 1 

Doçentliğini Histoloji ve Embriyoloji 
Anabilim Dalında almış olmak, bu 
alanda çalışmalar yapmış olmak. YDS, 
YÖKDİL, KPDS, ÜDS, vb. sınavlarda 
80 veya üzeri not almış olmak. 

Anatomi Prof. Dr. 1 

Doçentliğini Anatomi Anabilim Dalında 
almış olmak, bu alanda çalışmalar 
yapmış olmak. YDS, YÖKDİL, KPDS, 
ÜDS, vb. sınavlarda 80 veya üzeri not 
almış olmak.  

 10590/1-1 
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Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Rektörlüğünden: 
İlan edilen öğretim elemanı kadrolarına yapılacak müracaatlar ile atamalarda 09.11.2018 

ve 03.10.2019 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan "Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı 

Kadrolarına Naklen veya Açıktan Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş 

Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik" Hükümleri uygulanacaktır. 
Müracaat süresi ilanın yayını tarihinden itibaren 15 gündür. 

Öğretim elemanı kadrosuna başvuran adayların başvuru genel ve özel şartlarına göre 

aşağıdaki belgeleri başvurdukları Dekanlık veya Yüksekokula verecekleri dilekçelerine eklemeleri 

gerekmektedir; 
1- Dilekçe 

2- Nüfus Cüzdanı Fotokopisi, 

3- Lisans, Yüksek Lisans ve Doktora mezuniyet belgelerinin fotokopisi veya E-Devlet 

çıktısı, (Yurtdışından alınan diplomaların denkliğinin onaylanmış olması gerekmektedir.) 
4- Lisans, Yüksek Lisans ve Doktora Transkript fotokopileri, 

5- Yabancı Dil Belgesinin fotokopisi 

6- Bir adet fotoğraf, 

7- Özgeçmiş, 
8- Merkezi Sınav Belgesi (ALES), 

9- Adli Sicil Belgesi (En geç 1 (bir) aylık), 

10- Erkek adaylar için askerlikle ilgili terhis, tecil veya muaf olduğunu belirten belge, 

11- Onaylı hizmet/tecrübe belgesi, 
12- Başvuru Formu (http://personel.beun.edu.tr/icerik/14/cesitli-formlar.html adresinden 

temin edilecektir.) ile müracaat etmeleri ilan olunur. 

- Başvurular şahsen veya posta ile ilan edilen birime yapılmalıdır. 

- Postadaki gecikmeler kabul edilmeyeceği gibi yukarıdaki belgelerden bir tanesinin eksik 
olması halinde de müracaatlar kabul edilmeyecektir. 

- Sonuçların duyurulacağı internet adresi: http://w3.beun.edu.tr 

- 1 (bir) kişi aynı anda birden çok kadroya başvuramaz. Birden çok kadroya başvurdukları 

tespit edilen adayların tüm başvuruları iptal edilir. 
- İstenilen belgelerde gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin sınavı geçersiz 

sayılacak ve atamaları yapılmayacaktır. Atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilecek ve hiçbir hak 

talep edemeyeceklerdir. 

- Üniversitemiz Sınav takviminde zorunlu hallerde değişiklik yapma ve ilanın her 
aşamasını iptal etme hakkını saklı tutar. Üniversite web sayfasından yapılan tüm duyurular 

tebligat mahiyetindedir. Kişilere ayrıca yazılı tebligat yapılmayacaktır. 

GENEL ŞARTLAR 

(1) Bu Yönetmelik kapsamındaki öğretim elemanı kadrolarına yapılacak atamalarda; 
a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak, 
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b) ALES’ten en az 70, Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil 

sınavından en az 50 puan veya eşdeğerliği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan 

almış olmak gerekir. Merkezi sınav muafiyetinden yararlanmayı talep edenlerin ön değerlendirme 

ve nihai değerlendirme aşamalarında ALES puanı 70 olarak kabul edilir. 

(2) Meslek yüksekokullarının Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen uzmanlık 
alanlarındaki öğretim görevlisi kadroları hariç olmak üzere üniversite ve yüksek teknoloji 

enstitüleri, senato kararıyla, bu Yönetmelikte belirlenen ALES ve yabancı dil puan barajlarının 

üzerinde bir puanı asgari puan olarak belirleyebilirler. 

(3) Ön değerlendirme ve nihai değerlendirme aşamalarında lisans mezuniyeti notunun 
hesaplanmasında kullanılacak 4’lük ve 5’lik not sistemlerinin 100’lük not sistemine eşdeğerliği 

Yükseköğretim Kurulu kararıyla belirlenir. Diğer not sistemlerinin 100’lük not sistemine 

eşdeğerliğine yükseköğretim kurumlarının senatoları karar verir. 

(4) Adaylarda, yabancı dille eğitim ve öğretim yapılan programlardaki öğretim görevlisi 
kadrolarına yapılacak atamalarda atama yapılacak programın eğitim dilinde; bilim alanı yabancı 

dille ilgili kadrolara yapılacak öğretim görevlisi atamaları ile 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı 

Yükseköğretim Kanununun 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendi uyarınca zorunlu 

yabancı dil dersini vermek üzere öğretim görevlisi kadrolarına yapılacak atamalarda ilgili dilde; 
yükseköğretim kurumlarının uluslararası ilişkiler ile atamalarında, yabancı dille ilgili uygulamalı 

birimlerinde istihdam edilecek öğretim görevlisi en az bir dilde Yükseköğretim Kurulu tarafından 

kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından en az 80 puan veya eşdeğerliği kabul edilen bir 

sınavdan bu puan muadili bir puana sahip olma şartı aranır. 
Tezsiz yüksek lisans mezunlarının öğretim görevlisi kadrolarına başvurularında; 

03.10.2019 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan "Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim 

Elemanı Kadrolarına Naklen veya Açıktan Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile 

Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik Değişikliği Yapılmasına Dair 
Yönetmelik" hükümleri uygulanacaktır. 

ÖZEL ŞARTLAR 

(1) Meslek yüksekokullarının Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen uzmanlık 

alanlarına atanacak olanlarda yüksek lisans derecesine sahip olmak ya da lisans mezunu olup 
belgelendirmek kaydıyla alanında en az iki yıl tecrübe sahibi olmak şartı aranır. 

MUAFİYET 

(1) Doktora veya tıpta, diş hekimliğinde, eczacılıkta ve veteriner hekimlikte uzmanlık ya 

da sanatta yeterlik eğitimini tamamlamış olanlarda, meslek yüksekokullarının Yükseköğretim 
Kurulu tarafından belirlenen uzmanlık alanlarına atanacak olanlarda, yükseköğretim kurumlarında 

öğretim elemanı kadrolarında çalışmış veya çalışmakta olanlarda merkezi sınav şartı aranmaz. 

(2) Meslek yüksekokullarının, bu Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin dördüncü fıkrası 

kapsamındaki öğretim görevlisi kadroları haricindeki öğretim elemanı kadrolarına yapılacak 
başvurularda yabancı dil şartı aranmaz. 
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SINAV TAKVİMİ 
Duyuru Başlama Tarihi : 05.12.2019 
Son Başvuru Tarihi : 19.12.2019 
Ön Değerlendirme Sonuç İlan Tarihi : 25.12.2019 
Giriş Sınav Tarihi : 30.12.2019 
Sonuç Açıklama Tarihi : 07.01.2020 
 

ANABİLİM DALI ÖĞR. GÖR. 

YDS 

VEYA EŞ 

DEĞERİ AÇIKLAMA 

ÇAYCUMA MESLEK YÜKSEKOKULU 

SİVİL HAVA ULAŞTIRMA 

İŞLETMECİLİĞİ 
1 

 

Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği Bölümü veya 

Havacılık Yönetimi Bölümü lisans mezunu olmak. 

İlgili alanda yüksek lisans yapmış olmak 

REKTÖRLÜK 

 
1 50 

Bilgisayar ve Yazılım Mühendisliği, Bilgisayar 

Bilimleri Mühendisliği, Bilgisayar Mühendisliği, 

Bilgisayar ve Enformatik Mühendisliği, Bilişim 

Sistemleri Mühendisliği, Bilgisayar Bilimi ve 

Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği, Elektronik 

Mühendisliği, Elektrik-Elektronik Mühendisliği, 

Elektronik-Haberleşme Mühendisliği, Bilgisayar 

Öğretmenliği, Bilgisayar ve öğretim teknolojileri 

eğitimi lisans programlarından birinden mezun 

olmak ve ilgili alanda en az yüksek lisans mezunu 

olmak.(Rektörlük bünyesinde uygulamalı birimlerde 

görev yapacak öğretim görevlisi kapsamında atanacaktır.) 

 
1 50 

Türk Dili ve Edebiyatı veya Türkçe Öğretmenliği 

Lisans mezunu olmak ve ilgili alanda yüksek lisans 

mezunu olmak. (Üniversitemiz Türkçe Öğretim Merkezi 

(TÖMER) 'nde görevlendirilecektir. 

ÇAYCUMA GIDA VE TARIM MESLEK YÜKSEKOKULU 

LABORATUVAR TEKNOLOJİSİ 1 
 

Biyoloji Bölümü lisans mezunu olmak. Moleküler 

Biyoloji veya Moleküler Biyoloji ve Genetik alanında 

yüksek lisans mezunu olup, Moleküler Biyoloji ve 

Genetik alanında doktora yapıyor olmak. Biyokimya 

ve Fizyoloji derslerinin laboratuvar uygulamalarında 

tecrübeli olduğunu ve iyi laboratuvar uygulamaları, 

deney ve kalibrasyon laboratuvarlarının yeterliliği 

konularında eğitim aldığını belgelendirmek. 
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Mesleki Hizmetler Genel Müdürlüğünden: 
3194 Sayılı İmar Kanunu’nun ilgili hükümlerine uygun olarak görev ve sorumluluklarını 

yerine getirmedikleri idarelerince tespit edilen aşağıdaki yapı müteahhitlerinin yetki belge 
numaraları, aynı Kanun’un 42 nci maddesinin dokuzuncu fıkrası doğrultusunda, karşılarında 
yazılı İl Müteahhitlik Yetki Belge Komisyon Kararları ve sürelerle iptal edilmiştir. 

- Ankara İli, 4266 ada, 12 parsel - Ali GEDİK (0006110064181512) – 15.11.2019 tarihli 
ve 2019-6 sayılı İl Yetki Belge Komisyonu Kararı ile 1 (bir) yıl. 

- Ankara İli, I29-B-04-C-4-D pafta, 22715 ada, 7 parsel - Sistem 2003 Bilgisayar Gıda 
İnş. Elek. ve Elekt. San. Tic. Ltd. Şti. (0006311490055065) – 20.11.2019 tarihli ve 2019-8 sayılı 
İl Yetki Belge Komisyonu Kararı ile 1 (bir) yıl. 

- Ankara İli, 19L-I-C pafta, 2170 ada, 16 parsel - Sevim ÇİFTÇİ (0006112046724165) – 
25.11.2019 tarihli ve 2019-11 sayılı İl Yetki Belge Komisyonu Kararı ile 1 (bir) yıl. 

- Ankara İli, 1554 ada, 6 parsel – Osman KÖSE (0006113004382521) – 25.11.2019 tarihli 
ve 2019-9 İl Yetki Belge Komisyonu Kararı ile 1 (bir) yıl. 

- Ankara İli, 1549 ada, 11 parsel – Osman KÖSE (0006113004382521) – 25.11.2019 
tarihli ve 2019-10 sayılı İl Yetki Belge Komisyonu Kararı ile 1 (bir) yıl. 

- Ankara İli, I29-B-02-A-3-A pafta, 32106 ada, 18 parsel - Necati AKKAYA 
(0006112688037003) – 15.11.2019 tarihli ve 2019-5 sayılı İl Yetki Belge Komisyonu Kararı ile 1 
(bir) yıl. 

- Ankara İli, 67-K-J-3-B1 pafta, 86 ada, 22 parsel - Halil TEZEL (0006112785176640) – 
19.11.2019 tarihli ve 2019-7 sayılı İl Yetki Belge Komisyonu Kararı ile 1 (bir) yıl. 

- Ankara İli, 23HIII pafta, 632 ada, 10 parsel - Fatih Mehmet KOÇ (0006113692797057) 
– 25.11.2019 tarihli ve 2019-12 sayılı İl Yetki Belge Komisyonu Kararı ile 1 (bir) yıl. 

- Ankara İli, 23792 ada, 3 parsel - SVM Tria Turizm Danışm. İnş. Eml. İş Sağl. Güv. Gıda 
San. Tic. Ltd. Şti. (0006312274827102) - Şirket ortağı Vedat ERTÜRK – 25.11.2019 tarihli ve 
2019-13 sayılı İl Yetki Belge Komisyonu Kararı ile 1 (bir) yıl. 

- Çanakkale İli, 17 pafta, 129 ada, 8 parsel - Ünzile ÖZENÇ (0017112742120503) – 
28.11.2019 tarihli ve 2019-81 sayılı İl Yetki Belge Komisyonu Kararı ile 1 (bir) yıl. 

- Eskişehir İli, 202 pafta, 1430 ada, 47 parsel - Tınaztepe İnş. İnş. Malz. Hırdavat Nak. 
San. Tic. Ltd. Şti. - Şirket ortağı Aziz Mehmet DEMİR– 14.11.2019 tarihli ve 82 sayılı İl Yetki 
Belge Komisyonu Kararı ile 1 (bir) yıl. 

- Eskişehir İli, 21M1D pafta, 8716 ada, 21 parsel - Seferoğlu Bilişim Plan Proje İnş. San. 
Tic. Ltd. Şti. (0026315294761548) - Şirket ortağı Özcan SEFEROĞLU – 14.11.2019 tarihli ve 81 
sayılı İl Yetki Belge Komisyonu Kararı ile 1 (bir) yıl. 

- Eskişehir İli, 202 pafta, 1396 ada, 60 parsel - Kazancı İnşaat Apart Temizlik Ürün. San. 
Tic. Ltd. Şti. (0026315472496266) - Şirket ortağı Mehmet KAZANCI – 14.11.2019 tarihli ve 80 
sayılı İl Yetki Belge Komisyonu Kararı ile 1 (bir) yıl. 

- Eskişehir İli, 14397 ada, 31 parsel - Konak Tasarım Plan Proje Mim. Müh. İnş. Tur. San. 
Tic. Ltd. Şti. (0026315345855403) - Şirket ortağı Süleyman KILINÇ – 14.11.2019 tarihli ve 79 
sayılı İl Yetki Belge Komisyonu Kararı ile 1 (bir) yıl. 
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- Eskişehir İli, 20L3B pafta, 2117 ada, 334 parsel - DD Müh. İnş. Taah. Turz. San. Tic. 
Ltd. Şti. (0026313018425757) - Şirket ortağı Levent YAMAN– 14.11.2019 tarihli ve 78 sayılı İl 
Yetki Belge Komisyonu Kararı ile 1 (bir) yıl. 

- Eskişehir İli, 14663 ada, 4 parsel - Öztürk Koyuncu İnş. İnş. Malz. Gıda İth. İhr. San. 
Tic. Ltd. Şti. (0026315229976731) - Şirket ortağı Ali ÖZTÜRK – 14.11.2019 tarihli ve 77 sayılı 
İl Yetki Belge Komisyonu Kararı ile 1 (bir) yıl. 

- Eskişehir İli, 20N1A pafta, 1188 ada, 84 parsel - Karadağ Gayrimenkul Danış. Hiz. İşl. 
İnş. San. Tic. Ltd. Şti. (0026315422363512) - Şirket ortağı Alperen SÜLÜKOĞLU – 14.11.2019 
tarihli ve 76 sayılı İl Yetki Belge Komisyonu Kararı ile 1 (bir) yıl. 

- Eskişehir İli, 20N1D pafta, 9412 ada, 26 parsel - Nova Doğaltaşlar Müteahhitlik İnş. 
Mob. San. Tic. Ltd. Şti. (0026312931781704) - Şirket ortağı Ömür EŞME – 14.11.2019 tarihli ve 
75 sayılı İl Yetki Belge Komisyonu Kararı ile 1 (bir) yıl. 

- Eskişehir İli, 20L2CB pafta, 9271 ada, 31 parsel - Es Palmiye Müteahhitlik İnş. Gıda 
Otom. Bilg. San. Tic. Ltd. Şti. (0026315462457648) - Şirket ortağı Şafak DÖNMEZ – 14.11.2019 
tarihli ve 74 sayılı İl Yetki Belge Komisyonu Kararı ile 1 (bir) yıl. 

- Eskişehir İli, 15047 ada, 8 parsel - Alhan Mim. Müh. İnş. Enj. Turz. Mad. Oto. Gıda 
San. Tic. A.Ş. (0026215548925257) - Şirket ortağı Burakhan ALHAN – 14.11.2019 tarihli ve 73 
sayılı İl Yetki Belge Komisyonu Kararı ile 1 (bir) yıl. 

- Eskişehir İli, 21M1C pafta, 7056 ada, 5 parsel - Gölalan Proje İnş. Nakl. San. Tic. Ltd. 
Şti. (0026313690783348) - Şirket ortağı Yüksel GÖLALAN (0026113360284630) – 14.11.2019 
tarihli ve 72 sayılı İl Yetki Belge Komisyonu Kararı ile 1 (bir) yıl. 

- Eskişehir İli, 21N4C pafta, 1391 ada, 43 parsel - Has Nakl. Turz. İnş. Gıda Mad. Pazar. 
San. Tic. Ltd. Şti. (0026311213131156) - Şirket ortağı Sureyya ÖNGEL – 14.11.2019 tarihli ve 
71 sayılı İl Yetki Belge Komisyonu Kararı ile 1 (bir) yıl. 

- Eskişehir İli, 7428 ada, 17 parsel - Mehmet Ali GERENGİ (0026110244131047) - ortağı 
olduğu Başgerengi İnş. Taşım. Turz. Gıda San. Tic. Ltd. Şti. (0026315660714256) – 14.11.2019 
tarihli ve 70 sayılı İl Yetki Belge Komisyonu Kararı ile 1 (bir) yıl. 

- Eskişehir İli, 21L3D pafta, 9224 ada, 20 parsel - Süleyman KURNAZ 
(0026112304490130) - ortağı olduğu Kumsal Müteahhitlik Mob. Gıda. San. Tic. Ltd. Şti. 
(0026320263818220) – 14.11.2019 tarihli ve 69 sayılı İl Yetki Belge Komisyonu Kararı ile 1 (bir) yıl. 

- Eskişehir İli, 20L1B pafta, 14776 ada, 15 parsel - Mehmet AKTAŞ (0026112160186002) - 
14.11.2019 tarihli ve 68 sayılı İl Yetki Belge Komisyonu Kararı ile 1 (bir) yıl. 

- Eskişehir İli, 198 pafta, 1419 ada, 57 parsel - Nursel TUNÇ (0026111192590557) - 
14.11.2019 tarihli ve 67 sayılı İl Yetki Belge Komisyonu Kararı ile 1 (bir) yıl. 

Söz konusu yapı müteahhitlerinin yapı ruhsatı alınmış mevcut işlerini tamamlaması 
dışında, iptal süresince ruhsata tabi yeni yapım işi alamamasına, 

Yetki belge numarası olmayan gerçek ve tüzel kişiler ile şirket ortaklarının yetki belge 
numarası almak üzere İl Müdürlüklerine müracaat etmesi halinde iptal süresince verilmemesine,  

Karar verilmiştir. 
İlgililere duyurulur. 10579/1-1 
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Pursaklar Belediye Başkanlığından: 

 
—— • —— 

Adalet Bakanlığından: 
MÜNHAL NOTERLİKLER 

Aşağıda 2018 yılı gayri safi gelirleri ve isimleri yazılı olan noterliklerden birinci sınıf 
Kartal Dördüncü Noterliği 01.02.2020 tarihinde, Konya Altıncı Noterliği 01.02.2020 ve Kocaeli 
Üçüncü Noterliği 10.02.2020 tarihinde yaş tahdidi nedeniyle boşalacaktır. 

1512 sayılı Noterlik Kanununun 22 ve müteakip maddeleri gereğince BİRİNCİ SINIF 
NOTERLERDEN bu noterliklere atanmaya istekli olanların ilan tarihinden itibaren bir ay içinde 
Bakanlığımıza, www.vatandas.uyap.gov.tr adresinde yer alan başvuru ekranından güvenli 
elektronik imza, e-devlet şifresi veya mobil imza ile başvurmaları gerekmektedir. 

Atamalar, başvuru ve vazgeçme taleplerinin elektronik ortamda alınarak sisteme işlenmesi 
sonucu elektronik ortamda gerçekleştirileceğinden fiziken yapılan başvurular kabul edilmeyecektir. 
Elektronik ortamda başvuru için başvuru klavuzlarına, www.higm.adalet.gov.tr adresinden 
ulaşılabilecektir. Başvurularda UYAP kayıtları esas alınacaktır. 

Keyfiyet Noterlik Kanununun 22 nci maddesinin ikinci fıkrası uyarınca ilân olunur. 
 
SIRA NO: NOTERLİĞİN ADI:    2018 YILI GAYRİSAFİ GELİRLERİ 

1- KARTAL DÖRDÜNCÜ NOTERLİĞİ 2.405.833,01.- TL. 
2- KOCAELİ ÜÇÜNCÜ NOTERLİĞİ 1.210.746,22.- TL. 
3- KONYA ALTINCI NOTERLİĞİ  1.176.460,42.- TL 

 10602/1-1 

—— • —— 
İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Rektörlüğünden: 

4/B SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM İLANI 
Üniversitemiz Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezlerinde, giderleri Özel Bütçe 

gelirinden karşılanmak üzere 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 4 üncü maddesinin (B) fıkrası 
uyarınca Sözleşmeli Personel olarak istihdam edilmek üzere 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı 
Kararnameye ekli 28.06.2007 tarih ve 26566 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Sözleşmeli 
Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Esaslar’da yer alan ek 2 
inci maddenin (B) fıkrasına göre 2018 KPSS (B) gurubu puan sırası esas alınmak suretiyle 
aşağıda belirtilen pozisyonlara sözleşmeli personel alınacaktır. 
 

UNVANI 
KİŞİ 

SAYISI BÜTÇESİ BAŞVURU ŞARTLARI KODU 

HEMŞİRE 35 Özel Bütçe 

Sağlık Meslek Liselerinin Hemşirelik 
Bölümünden Mezun Olmak.  
2018 KPSS P94 Puan Türünden 50 ve 
Üzeri Puan Almış Olmak 

H1 
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ARANILAN ŞARTLAR 
1- Başvuracak adaylarda yukarıda belirtilen özel şartlar ile 657 sayılı Kanunun 48. 

maddesinde belirtilen genel şartları taşıyor olmak. 
2- Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor 

olmak. 
3- Tüm pozisyonlar için haftalık çalışma süresi 40 saati aşmayacak şekilde ilgili birimin 

yönetimi tarafından belirlenecek saatlerde görev yapma (gece dâhil) şartını kabul etmek, vardiyalı 
çalışmasına engel durumu bulunmamak. 

4- Başvuracak adayların 2018 Kamu Personeli Seçme Sınavına (KPSS) girmiş olmalıdır. 
2018 KPSS-P94 puan türü esas alınacaktır. 

5- 5917 sayılı Kanunun 47. Maddesi’nin 5. Fıkrası  (A)2  bendi gereğince, 4-B Sözleşmeli 
personel olarak çalışmakta iken istifaen görevinden ayrılarak sözleşmesi feshedilenler; fesih 
tarihinden  itibaren 1 (bir) yıl süre geçmeden başvuruda bulunamazlar.  

BAŞVURU ŞEKLİ: 
Adayların, ilanın Resmi Gazete’de yayımlandığı günden itibaren 15 gün içinde (mesai 

saati bitimine kadar) www.istanbulc.edu.tr adresindeki Başvuru Formunu ve Başvuru Dilekçesini 
eksiksiz doldurarak aşağıda belirtilen belgelerle birlikte Üniversitemiz Personel Daire 
Başkanlığına Şahsen müracaat etmeleri gerekmektedir. Müracaat sonunda adayların beyan 
ettikleri Kamu Personeli Seçme Sınav Sonuçları ÖSYM Başkanlığından kurumumuz tarafından 
teyit edilecektir. Gerçeğe aykırı beyanda bulunan adayların müracaatları kabul edilmeyecek ve 
haklarında genel hükümlere göre işlem yapılacaktır. Sadece bir pozisyon için aranılan nitelik 
kodu belirtilerek  başvuru yapılacaktır. Birden fazla başvuru yapıldığı takdirde her iki başvuru da 
geçersiz sayılacaktır. Posta ile yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir. Başvuru tarihini 
geciktiren veya nitelikleri uygun olmayan adayların müracaatlarına işlem yapılmayacaktır. 

İSTENİLEN BELGELER: 
- Fotoğraflı Başvuru Formu (Üniversitemiz Web sayfasında yayımlanan başvuru formu 

doldurulacaktır.) 
- Nüfus Cüzdanı Aslı ve Fotokopisi 
- Diploma veya Mezuniyet Belgesinin Aslı ve Fotokopisi (e-devlet Çıktısı Kabul 

Edilecektir.) 
- 2018 KPSS Sınav Sonuç Belgesi 
BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SONUÇLARI: 
Başvurular Komisyon tarafından değerlendirildikten sonra sonuçlar en geç 7 iş günü 

içinde www.istanbulc.edu.tr adresinde yayımlanacaktır. Kontenjan sayısı kadar yedek 
belirlenecektir. Asil kazananlar atanmak üzere başvuru yapmadığı takdirde ilan edilen yedek 
kazananlar sırasıyla çağırılacaktır. Ataması yapılacak adayların listesi, işe başlamaları için gerekli 
evraklar, başvuru zamanı ve yeri ile ilgili bilgilerin www.istanbulc.edu.tr adresinden takip  
edilmesi gerekmektedir.  İlgililere yazılı  ya da  sözlü  ayrıca bir tebligat yapılmayacaktır. 

* Başvuru ve atama işlemleri sırasında gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu veya herhangi 
bir şekilde gerçeği sakladığı tespit edilenlerin sözleşmesi yapılmaz.  Sözleşme yapılmış olsa dahi 
fesih edilir. Bu kişiler hiçbir hak talebinde bulunamaz. 

* İlanda bulunmayan hükümler için genel mevzuat  hükümleri  geçerlidir. 
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İ Ç İ N D E K İ L E R

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER

–– Merkezi Takas Kuruluşlarının Kuruluş ve Çalışma Esasları Hakkında Genel

Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

–– Meslekî Yeterlilik Kurumunda Geçici Mahiyetteki İşlerin İstisna Sözleşmesi ile

Gördürülmesine İlişkin Yönetmelik

TEBLİĞLER

–– Milli Emlak Genel Tebliği (Sıra No: 324)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair

Tebliğ (Sıra No: 395)

–– Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı Uygulama Esasları Tebliğinde

Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

–– Organik Arıcılık Yapan Yetiştiricilerin Desteklenmesine Dair Tebliğ (No: 2019/60)

YARGI BÖLÜMÜ

ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI

–– Anayasa Mahkemesinin 16/10/2019 Tarihli ve E: 2019/70, K: 2019/81 Sayılı

Kararı

–– Anayasa Mahkemesinin 12/11/2019 Tarihli ve 2016/8880 Başvuru Numaralı

Kararı

–– Anayasa Mahkemesinin 12/11/2019 Tarihli ve 2016/16239 Başvuru Numaralı

Kararı

İLÂN BÖLÜMÜ

a - Yargı İlânları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar

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

Senetlerinin Günlük Değerleri
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