
 
 

 
 

BAKANLIKLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASI KAPSAMINDA 

AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI’NIN KURULMASI 
 
 

03.06.2011 tarihinde Bakanlar Kurulu’nca kararlaştırılan 634 sayılı “Avrupa 

Birliği Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde 

Kararname” 08.06.2011 tarihli 27958 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak 

yürürlüğe girdi. 

 

Karardan önce Dış İşleri Bakanlığı’na bağlı bulunan Avrupa Birliği Genel 

Sekreterliği; 08.06.2011 tarihi itibariyle Başbakanlığa bağlanarak Avrupa Birliği 

Bakanlığı olarak görev yapmaya başlamıştır. Kararname ile Başbakanlık 

nezdindeki Devlet Teşkilatı’nda yerini alan Avrupa Birliği Bakanlığı, Türkiye’nin 

Avrupa Birliği üyeliğine hazırlanmasına yönelik yapılacak çalışmaların 

hızlandırılmasını ve müzakere işlemlerinin yürütülmesinde koordinasyonun 

arttırılmasını amaçlamaktadır. Kararname uyarınca, Avrupa Birliği Bakanından 

sonra gelen Müsteşar aynı zamanda büyükelçi unvanını da alacak olup Ulusal 

Yardım Koordinatörü olarak da görev yapacaktır. Her ne kadar Bakanlığın görev 

ve yetkileri Genel Sekreterliğinkilerden önemli farklılıklar içermese de Bakanlığa 

bağlı alt görevlerdeki başkanlıklarda değişiklikler yapılmıştır. Bu doğrultuda 

Bakanlığa 3 yeni hizmet birimi eklenerek hizmet birimi sayısı ondokuza 

çıkartılmıştır.  Yeni hizmet birimleri; Bakanlığın taraf olduğu adli ve idari 

davalarda, tahkim yargılamalarında ve icra işlemlerinin takibinde görev alacak 

“Hukuk Müşavirliği”, Bakanlığın basın ve halkla ilişkiler ile ilgili faaliyetlerini 

planlanmasında ve yürütülmesinde görev alacak "Basın ve Halkla İlişkiler 

Müşavirliği" ve Bakanın çalışma programını düzenlenmesinde, resmi ve özel 

yazışmaların yapılmasında görev alacak "Özel Kalem Müdürlüğü"dür.  

 

Avrupa Birliği Bakanlığı, görev alanına giren konularla ilgili çalışmalarda 

bulunmak üzere diğer bakanlıklar başta olmak üzere kamu kurumları, sivil toplum 

kuruluşları, özel sektör temsilcileri ile çalışma grupları oluşturarak Türkiye’nin 

Avrupa Birliği’ne tam üyeliğini amaçlamaktadır. 
 

ÖNEMLİ GÜNLER 

 01 Eylül 

Dünya Barış Günü  

 

 09 Eylül 

İzmir’in Kurtuluşu  

 

 19 Eylül 

Gaziler Günü  

 

 26 Eylül 

Türk Dil Bayramı 

 

 27 Eylül 

Dünya Turizm Günü 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

BEKEMLER & GöKER HUKUK BüROSU 
 

Cumhuriyet Bulvarı No:123 Mayıs İşhanı  D:604  Alsancak / IZMIR 

Tel: +90 232 463 04 05           Faks: +90 232 463 22 62 

info@bekemler-goker.com 
 

www.bekemler-goker.com 

 

 

AV. BURCU BEKEMLER KUTLUKAYA 

AV. ZEYNEP GÖKER KIRCIOĞLU 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Delete text and place photo here. 

 

 

mailto:info@bekemler-goker.com
http://www.bekemler-goker.com/


  Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu 

EPDK 

  “Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinde Değişiklik 

Yapılmasına Dair Yönetmelik” 05.08.2011 tarihli ve 28016 

sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. 

Yönetmelikte, madeni yağ lisansı başvurularındaki üretime 

yetkinlik puanı en az %50 olan kapasite raporununun 

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumuna 01.08.2012 tarihine 

kadar ibraz edilmesi gerekliliği düzenlenmektedir. 

 

  “Petrol Piyasasında Akaryakıt Kalitesi İzleme Sistemine 

İlişkin Usul ve Esaslar” 05.08.2011 tarihli ve 28016 sayılı 

Resmi Gazete'de yayımlanmak suretiyle yürürlüğe girdi. 

Karar ile kurşunsuz benzin 95 oktan, katkılı kurşunsuz 

benzin 95 oktan, kurşunsuz benzin 98 oktan ve motorin 

olmak üzere piyasaya arz edilen akaryakıtların kalitesine 

yönelik riskler ve bu risklere ilişkin olarak alınacak 

önlemler belirlenmektedir. Bu kapsamda, akaryakıtın 

teknik düzenlemeler ile kontrol edilmesi, izlenmesi ve 

raporlanması işlemlerinin yürürlük esasları detaylı olarak 

açıklanmaktadır. 

 
 

 “Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıklarına 

İlişkin Esaslar Tebliği” 05.08.2011 tarihli 

ve 28016 sayılı Resmi Gazete'de 

yayımlanarak yürürlüğe girdi. Tebliğde, 

menkul kıymet yatırım ortaklıklarının 

kuruluş şartlarına ve payların kurul kaydına 

alınmasına ilişkin esaslar ile yetki 

belgelerindeki değişiklik, iptal gibi 

açıklamaların Türkiye Ticaret Sicili 

Gazetesi’nde ilan edilme süreleri 

açıklanmaktadır. Tebliğ ile ayrıca 

ortaklıkların, ortaklık paylarının halka arzı 

ve ortaklık yönetimi ile ilgili düzenlemeleri, 

ortaklık ilgili bilgilerin özel durum 

açıklamalarına ilişkin bilgiler saklı kalmak 

kaydıyla, Kamuyu Aydınlatma 

Platformu’nda kamuya açıklamak 

zorunlulukları düzenlenmiştir. 
 

 

 
 

  

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

AĞUSTOS AYINA BAKIŞ 
 
 
 

  
 
 

Sermaye Piyasası Kurulu 

SPK 

 



REKABET KURUMU’NDAN 
 
   Rekabet Kurulu, Gemi acenteliği yapan Arkas Grubu şirketleri 

tarafından diğer teşebbüslerin ticari faaliyetlerinin zorlaştırıldığı iddiası 

üzerine yapılan inceleme sonucunda 4054 sayılı Kanun uyarınca 

soruşturma açılmasına gerek olmadığına ve Arkas Grubu aleyhine 

bulunan şikayetin reddine karar verdi. 

 

 Rekabet Kurulu, Türkiye Garanti Bankası A.Ş. ile Alternatifbank A.Ş. 

arasında Aralık 2010 tarihinde imzalanan "Bonus Kredi Kartı Program 

Paylaşımı Sözleşmesi'"ne menfi tespit belgesi verilmesi veya muafiyet 

tanınması talebi üzerine yapılan inceleme sonucunda; 

 

1. Türkiye Garanti Bankası A.Ş. ve Alternatifbank A.Ş. arasında 

23.12.2010 tarihinde imzalanan "Bonus Kredi Kartı Program 

Paylaşımı Sözleşmesi"ne menfi tespit belgesi verilemeyeceğine, 

2. Türkiye Garanti Bankası A.Ş. ve Alternatifbank A.Ş.'nin birbirine 

rakip teşebbüsler olmaları nedeniyle, söz konusu Sözleşme'nin 

2002/2 sayılı Dikey Anlaşmalara İlişkin Grup Muafiyeti Tebliği 

kapsamında grup muafiyetinden yararlanamayacağına, 

3. 4054 sayılı Kanun'un 5. maddesi çerçevesinde yapılan 

değerlendirme sonucunda;  bahsi geçen Sözleşme'ye imza tarihi 

olan 23.12.2010 tarihinden itibaren muafiyet tanınmasına  

karar verdi. 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 Özel Kent Hastanesi'nin bağlı 

bulunduğu Özel Kent Sağlık 

Hizmetleri ve Malzemeleri Sanayi 

ve Ticaret A.Ş.’nin %65 oranında 

hissesinin Smyrna Investor 

S.A.R.L. tarafından devralınması 

işlemine  hâkim durum yaratılması 

veya mevcut hâkim durumun 

güçlendirilmesi ve böylece 

rekabetin önemli ölçüde azaltılması 

sonucuna yol açmayacağından 

Rekabet Kurulu tarafından izin 

verildi.  

 

 Rekabet Kurulu; Retail 

International Company W.L.L. ile 

Kamil Özçoban Giyim San. 

Yatırım ve Tic. A.Ş.'nin ortak 

kontrolünde Shaya Park Bravo 

Mağazacılık A.Ş. unvanlı bir ortak 

girişimin kurulması işlemine izin 

verilmesi talebi üzerine yapılan 

inceleme sonucunda; Ortak Girişim 

anlaşmasının taraflar arasındaki 

veya taraflarla Ortak Girişim 

arasındaki rekabeti sınırlayan amaç 

ya da etki taşıması nedeniyle menfi 

tespit belgesi verilemeyeceğine 

ancak Kanun ile öngörülen şartların 

tamamını karşılaması nedeniyle söz 

konusu işleme bireysel muafiyet 

tanınmasına karar verdi. 
 

 

 

 

 

 

DÖVİZ PİYASALARI’NDAN 
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BİRLEŞME VE DEVRALMALAR 



 

 Write captions for the selected photos. 

 

 

 

 

 

Mevzuat 
  “Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği” 24.08.2011 tarihli ve 28035 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmıştır. 

Yönetmelikte, piyasaya sürülen ambalajların üreticiden tüketiciye ulaştırılması aşamasında, taşınması, korunması, 

saklanması ve satışa sunulması ve bu ambalaj atıklarının geri kazanılması işlemlerine ait maddeler açıklanmıştır. 

 “Ticari Araçlarda Reklam Bulundurulması Hakkında Yönetmelik” 06.08.2011 tarihli ve 28017 sayılı Resmi Gazete'de 

yayımlanmak suretiyle yürürlüğe girdi. Yönetmelikte, belediye sınırları içinde  bulunan servis araçları ve öğrenci 

servisleri hariç olmak üzere ticari amaçlı yolcu ve yük taşımacılığı yapan taksi, dolmuş, otobüs ve kamyonetlerin 

üzerlerinde ilgili belediyeden  izni alınmış işaret, resim, sembol, ilan gibi reklam bulundurmak koşulu ile, bir malı, işi, 

hizmeti tanıtma faaliyetlerinde uygulanacak yaptırımları içeren kararlar açıklanmıştır.   

 “Elektrik Piyasası Lisans Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” 11.08.2011 tarihli ve 28022 sayılı 

Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Yönetmelik ile yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı üretim 

tesislerindeki değişiklikler, lisans ve lisans alma yükümlülüklerindeki düzenlemeler, lisans başvurusu işlemlerinde 

açıklanan enerji kullanımı ve üretimdeki kullanılacak hammaddelerin belgelenme işlemlerindeki düzenlemeler gibi birçok 

maddede değişikliğe gidilmiştir. 

 “Klinik Araştırmalar Hakkında Yönetmelik” 19.08.2011 tarihli ve 28030 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe 

girdi. Sağlık Bakanlığı’nın Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamesi, Sağlık Hizmetleri Temel 

Kanunu ile Avrupa Birliği’nin ilaçlarla ve tıbbi cihazlarla ilgili mevzuatlarına paralel olarak hazırlanan Yönetmelik, ilaç 

klinik araştırmaları, gözlemsel ilaç çalışmaları, gözlemsel tıbbi cihaz çalışmaları, tıbbi cihazlar, ileri tedavi tıbbi ürünleri, 

insanlar üzerinde yapılacak kök hücre nakli araştırmaları, organ ve doku nakli araştırmaları, cerrahi araştırmalar, gen 

tedavisi araştırmaları gibi birçok önemli konuyu kapsamaktadır. 

 “İstanbul Menkul Kıymetler Borsası Hisse Senetleri Piyasası Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” 

19.08.2011 tarihli ve 28030 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Yönetmelikte, borsa emirleri, üye 

temsilcileri veya üyelere tahsis edilen emir iletim arayüzleri tarafından, Borsa Yönetimince belirlendiği üzere İstanbul 

Menkul Kıymetler Borsası Elektronik Alım-Satım Sistemine iletimi ile ilgili madde eklenerek değişikliğe gidilmiştir. 

 “İstanbul Menkul Kıymetler Borsası Gelişen İşletmeler Piyasası Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair 

Yönetmelik” 19.08.2011 tarihli ve 28030 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Yönetmelikte, İstanbul 

Menkul Kıymetler Borsası tarafından yayımlanan günlük bülteninde, şirket paylarının Gelişen İşletmeler Piyasası 

Listesine kabul başvurusu ile ilgili Yönetim Kurulu tarafından onaylanması kararının işlem görmeye başlama zamanı ile 

Gelişen İşletmeler Piyasası Listesine kabul edilmesi uygun görülen şirket paylarının halka arz yoluyla satışı kapsamında 

Borsaya yapılan başvurunun ilan edilme zamanında düzenlemeye gidilmiştir. 

 “İstanbul Menkul Kıymetler Borsası Kotasyon Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” 19.08.2011 

tarihli ve 28030 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Yönetmelik ile Kamuyu Aydınlatma Platformu 

tarafından gerçekleştirelecek olan kamuya açıklanması gerekli bildirimlerin duyurulması ve borçlanma araçlarının ihraç 

edilmesi konularına ilişkin maddelerde değişikliğe gidilmiştir. 

 “İstanbul Altın Borsası Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” 19.08.2011 tarihli ve 28030 sayılı 

Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Borsa personelinin nitelikleri, sayıları, işe alınmaları, özlük hakları ve 

disiplin konularına ilişkin esaslarını düzenleyen ve Borsa Genel Kurulunca çıkarılan iç yönetmelik yönerge ile 

değiştirilmiştir. 
  “Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği” 24.08.2011 tarihli ve 28035 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmıştır. 

Yönetmelikte, piyasaya sürülen ambalajların üreticiden tüketiciye ulaştırılması aşamasında, taşınması, korunması, 

saklanması ve satışa sunulması ve bu ambalaj atıklarının geri kazanılması işlemlerine ait maddeler açıklanmıştır. 
  

 

 

 
 

 
 

RESMİ GAZETE 


