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       YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

BAKANLAR KURULU KARARLARI

Karar Sayısı : 2013/4964
İstanbul İli, Üsküdar İlçesi, Çengelköy Mahallesi sınırları içerisinde yapılacak Boğaziçi

Sahil Şeridi ve Öngörünüm Bölgesi Uygulama İmar Planı ve Vahdettin Köşkü ve Çevresi Yol
Düzenlemesi Projesi kapsamında ekli listede bulundukları yer ile ada ve parsel numaraları be-
lirtilen taşınmazların İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı tarafından acele kamulaştırıl-
ması; İçişleri Bakanlığının 17/6/2013 tarihli ve 17366 sayılı yazısı üzerine, 2942 sayılı Kamu-
laştırma Kanununun 27 nci maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 18/6/2013 tarihinde karar-
laştırılmıştır.

                                                                                                                                       Abdullah GÜL
                                                                                                                                  CUMHURBAŞKANI
    Recep Tayyip ERDOĞAN
                  Başbakan

                   B. ARINÇ                                  A. BABACAN                                B. ATALAY                                  B. BOZDAĞ
           Başbakan Yardımcısı                     Başbakan Yardımcısı                    Başbakan Yardımcısı                     Başbakan Yardımcısı

                   S. ERGİN                                      F. ŞAHİN                                     E. BAĞIŞ                                     N. ERGÜN
                Adalet Bakanı                 Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı         Avrupa Birliği Bakanı          Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı

                     F. ÇELİK                                   E. BAYRAKTAR                           A. DAVUTOĞLU                          M. Z. ÇAĞLAYAN
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı       Çevre ve Şehircilik Bakanı                      Dışişleri Bakanı                               Ekonomi Bakanı

                    T. YILDIZ                                         S. KILIÇ                                 M. Z. ÇAĞLAYAN                              H. YAZICI
  Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı            Gençlik ve Spor Bakanı     Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı V.   Gümrük ve Ticaret Bakanı

                  M. GÜLER                                   C. YILMAZ                                   Ö. ÇELİK                                    M. ŞİMŞEK
                İçişleri Bakanı                             Kalkınma Bakanı                    Kültür ve Turizm Bakanı                       Maliye Bakanı

                                          N. AVCI                                           İ. YILMAZ                                          V. EROĞLU
                                Milli Eğitim Bakanı                         Milli Savunma Bakanı                      Orman ve Su İşleri Bakanı

                                                    M. MÜEZZİNOĞLU                                           B. YILDIRIM
                                                          Sağlık Bakanı                         Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı

Başbakanlık
Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır

2 Temmuz 2013
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           Karar Sayısı : 2013/4969

           2013 Yılı Yatırım Programında 2012K050150 proje numarası ile yer alan Ergene

Havzası Arıtma Sistemi Projesi kapsamında Marmara Denizi Derin Deşarj Hattı, HES, Atıksu

Arıtma Tesisleri ve Sanat Yapıları inşaatlarının yapılabilmesi amacıyla ekli haritada gösterilen

güzergâh üzerinde bulunan taşınmazların Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü tarafından acele

kamulaştırılması; Orman ve Su İşleri Bakanlığının 24/6/2013 tarihli ve 1596 sayılı yazısı üzerine,

2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun 27 nci maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 24/6/2013

tarihinde kararlaştırılmıştır.

                                                                                                                                       Abdullah GÜL

                                                                                                                                  CUMHURBAŞKANI

    Recep Tayyip ERDOĞAN

                  Başbakan

                   B. ARINÇ                                  A. BABACAN                                B. ATALAY                                  B. BOZDAĞ

           Başbakan Yardımcısı                     Başbakan Yardımcısı                    Başbakan Yardımcısı                     Başbakan Yardımcısı

                   S. ERGİN                                      F. ŞAHİN                                     E. BAĞIŞ                                     N. ERGÜN

                Adalet Bakanı                 Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı         Avrupa Birliği Bakanı          Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı

                     F. ÇELİK                                   E. BAYRAKTAR                           A. DAVUTOĞLU                          M. Z. ÇAĞLAYAN

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı       Çevre ve Şehircilik Bakanı                      Dışişleri Bakanı                               Ekonomi Bakanı

                    T. YILDIZ                                         S. KILIÇ                                      M. M. EKER                                   H. YAZICI

  Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı            Gençlik ve Spor Bakanı        Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı     Gümrük ve Ticaret Bakanı

                  M. GÜLER                                   C. YILMAZ                                   Ö. ÇELİK                                    M. ŞİMŞEK

                İçişleri Bakanı                             Kalkınma Bakanı                    Kültür ve Turizm Bakanı                       Maliye Bakanı

                                          N. AVCI                                           İ. YILMAZ                                          V. EROĞLU

                                Milli Eğitim Bakanı                         Milli Savunma Bakanı                      Orman ve Su İşleri Bakanı

                                                    M. MÜEZZİNOĞLU                                           B. YILDIRIM

                                                          Sağlık Bakanı                         Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı
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BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

                    T.C.

         BAŞBAKANLIK                                                                         1 Temmuz 2013

       69471265-305-5866

CUMHURBAŞKANLIĞI YÜCE KATINA

            Türk Konseyi 4. Ulaştırma Çalışma Grubu Toplantısı ve Ulaştırma Bakanları Toplan-

tısına katılmak üzere; 2 Temmuz 2013 tarihinde Azerbaycan Cumhuriyeti’ne gidecek olan

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Binali YILDIRIM’ın dönüşüne kadar Ulaştırma,

Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığına, Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel EROĞLU’nun

vekâlet etmesini yüksek tasviplerine saygıyla arz ederim.

                                                                                                      Recep Tayyip ERDOĞAN
                                                                                                                   Başbakan

—————
                       T.C.

    CUMHURBAŞKANLIĞI                                                               1 Temmuz 2013

     68244839-140.03-205-463

BAŞBAKANLIĞA

           İLGİ : 1/7/2013 tarihli ve 69471265-305-5866 sayılı yazınız.

            Türk Konseyi 4. Ulaştırma Çalışma Grubu Toplantısı ve Ulaştırma Bakanları Toplan-

tısına katılmak üzere, 2 Temmuz 2013 tarihinde Azerbaycan Cumhuriyeti’ne gidecek olan

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Binali YILDIRIM’ın dönüşüne kadar Ulaştırma,

Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığına, Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel EROĞLU’nun

vekâlet etmesi uygundur.

           Bilgilerini rica ederim.

                                                                                                           Abdullah GÜL
                                                                                                      CUMHURBAŞKANI
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YÖNETMELİKLER
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından:

KİŞİSEL KORUYUCU DONANIMLARIN İŞYERLERİNDE
KULLANILMASI HAKKINDA YÖNETMELİK

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, işyerindeki risklerin önlenmesinin veya ye-

terli derecede azaltılmasının, teknik tedbirlere dayalı toplu korunma ya da iş organizasyonu
veya çalışma yöntemleri ile sağlanamadığı durumlarda kullanılacak kişisel koruyucu donanım-
ların özellikleri, temini, kullanımı ve diğer hususlarla ilgili usul ve esasları belirlemektir.

Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, 20/6/2012 tarihli ve 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güven-

liği Kanunu kapsamında yer alan işyerlerini kapsar.
(2) Bu Yönetmelik, aşağıda belirtilen kişisel koruyucu donanımları kapsamaz.
a) Özel olarak çalışanın sağlığını ve güvenliğini korumak üzere yapılmamış sıradan iş

elbiseleri ve üniformalar,
b) Afet ve acil durum birimlerinin müdahale faaliyetlerinde kullandıkları ekipman,
c) Türk Silahlı Kuvvetleri, genel kolluk kuvvetleri ve Milli İstihbarat Teşkilatı Müste-

şarlığı gibi kamu düzeninin sağlanmasına yönelik kurumların faaliyetlerinde kullandıkları ki-
şisel koruyucular,

ç) Kara taşımacılığında kullanılan kişisel koruyucular,
d) Spor ekipmanı,
e) Nefsi müdafaayı veya caydırmayı hedefleyen ekipman,
f) Riskleri ve istenmeyen durumları saptayan ve ikaz eden taşınabilir cihazlar.
Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik;
a) 20/6/2012 tarihli ve 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununun 30 uncu madde-

sine dayanılarak,
b) 30/11/1989 tarihli ve 89/656/EEC sayılı Avrupa Birliği Konsey Direktifi ve

21/12/1989 tarihli ve 89/686/EEC sayılı Avrupa Birliği Konsey Direktifine paralel olarak,
hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Bakanlık: Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığını,
b) Kişisel koruyucu donanım: 29/11/2006 tarihli ve 26361 sayılı Resmî Gazete’de ya-

yımlanan Kişisel Koruyucu Donanım Yönetmeliği esas alınmak üzere;
1) Çalışanı, yürütülen işten kaynaklanan, sağlık ve güvenliği etkileyen bir veya birden

fazla riske karşı koruyan, çalışan tarafından giyilen, takılan veya tutulan, bu amaca uygun ola-
rak tasarımı yapılmış tüm alet, araç, gereç ve cihazları,

2) Kişiyi bir veya birden fazla riske karşı korumak amacıyla üretici tarafından bir bütün
haline getirilmiş cihaz, alet veya malzemeden oluşmuş donanımı,

3) Belirli bir faaliyette bulunmak için korunma amacı olmaksızın taşınan veya giyilen
donanımla birlikte kullanılan, ayrılabilir veya ayrılamaz nitelikteki koruyucu cihaz, alet veya
malzemeyi,

4) Kişisel koruyucu donanımın rahat ve işlevsel bir şekilde çalışması için gerekli olan
ve sadece bu tür donanımlarla kullanılan değiştirilebilir parçalarını,

ifade eder.
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İKİNCİ BÖLÜM
İşverenin Yükümlülükleri

Genel kural
MADDE 5 – (1) Kişisel koruyucu donanım, risklerin, toplu korunmayı sağlayacak tek-

nik önlemlerle veya iş organizasyonu ve çalışma yöntemleriyle önlenemediği, tam olarak sı-
nırlandırılamadığı durumlarda kullanılır. Kişisel koruyucu donanım, iş kazası ya da meslek
hastalığının önlenmesi, çalışanların sağlık ve güvenlik risklerinden korunması, sağlık ve gü-
venlik koşullarının iyileştirilmesi amacıyla kullanılır. İşveren, toplu korunma tedbirlerine, ki-
şisel korunma tedbirlerine göre öncelik verir.

Genel hükümler
MADDE 6 – (1) Kişisel koruyucu donanımların işyerlerinde kullanımı ile ilgili olarak

aşağıdaki hususlara uyulur;
a) İşyerinde kullanılan kişisel koruyucu donanım, Kişisel Koruyucu Donanım Yönet-

meliği hükümlerine uygun olarak tasarlanır ve üretilir. Tüm kişisel koruyucu donanımlar;
1) Kendisi ek risk oluşturmadan ilgili riski önlemeye uygun olur.
2) İşyerinde var olan koşullara uygun olur.
3) Kullananın ergonomik gereksinimlerine ve sağlık durumuna uygun olur.
4) Gerekli ayarlamalar yapıldığında kullanana tam uyar.
5) Kişisel Koruyucu Donanım Yönetmeliği kapsamına giren ürünlerde uygun şekilde

CE işareti ve Türkçe kullanım kılavuzu bulundurur.
b) Birden fazla riskin bulunduğu ve çalışanın bu risklere karşı aynı anda birden fazla

kişisel koruyucu donanımı kullanmasını gerektiren durumlarda, bir arada kullanılmaya uygun
olan ve bir arada kullanıldığında söz konusu risklere karşı koruyuculuğu etkilenmeyen kişisel
koruyucu donanımlar seçilir.

c) Kişisel koruyucu donanımların kullanım şartları ve özellikle kullanılma süreleri; ris-
kin derecesi, maruziyet sıklığı, her bir çalışanın iş yaptığı yerin özellikleri ve kişisel koruyucu
donanımın performansı dikkate alınarak belirlenir.

ç) Tek kişi tarafından kullanılması esas olan kişisel koruyucu donanımların, zorunlu
hallerde birden fazla kişi tarafından kullanılmasını gerektiren durumlarda, bu kullanımdan do-
layı sağlık ve hijyen problemi doğmaması için her türlü önlem alınır.

d) İşyerinde, her bir kişisel koruyucu donanım için, bu maddenin (a) ve (b) bentlerinde
belirtilen hususlarla ilgili yeterli bilgi bulunur ve bu bilgilere kolayca ulaşılabilir.

e) Kişisel koruyucu donanımlar, işveren tarafından ücretsiz verilir, imalatçı tarafından
sağlanacak kullanım kılavuzuna uygun olarak bakım, onarım ve periyodik kontrolleri yapılır,
ihtiyaç duyulan parçaları değiştirilir, hijyenik şartlarda muhafaza edilir ve kullanıma hazır bu-
lundurulur.

f) İşveren, kişisel koruyucu donanımları hangi risklere karşı kullanacağı konusunda ça-
lışanı bilgilendirir.

g) İşveren, kişisel koruyucu donanımların kullanımı konusunda uygulamalı olarak eği-
tim verilmesini sağlar.

ğ) Kişisel koruyucu donanımlar, istisnai ve özel koşullar hariç, sadece amacına uygun
olarak kullanılır.

h) Kişisel koruyucu donanımlar çalışanların kolayca erişebilecekleri yerlerde ve yeterli
miktarlarda bulundurulur.

(2) Kişisel koruyucu donanımlar talimatlara uygun olarak kullanılır, bakımı ve temizliği
yapılır. Talimatlar çalışanlar tarafından anlaşılır olmak zorundadır.

Kişisel koruyucu donanımların değerlendirilmesi ve seçimi
MADDE 7 – (1) İşveren, yapılacak risk değerlendirmesi sonucu alınacak iş sağlığı ve

güvenliği tedbirleri ile kullanılması gereken kişisel koruyucu donanımı belirler.
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(2) İşyerinde kullanılacak kişisel koruyucu donanımlar aşağıda belirtilen hususlar göz
önünde bulundurularak değerlendirilir;

a) İşveren, kişisel koruyucu donanımları seçmeden önce, koruyucuların bu Yönetmeli-
ğin 6 ncı maddesinin (a) ve (b) bentlerindeki şartlara uygun olup olmadığını değerlendirir. Bu
değerlendirme aşağıdaki hususları içerir;

1) Diğer yöntemlerle önlenemeyen risklerin analiz ve değerlendirmesi,
2) Kişisel Koruyucu Donanımın kendisinden kaynaklanabilecek riskler göz önünde bu-

lundurularak, bu maddenin (a) bendinin (1) numaralı alt bendinde belirtilen risklere karşı etkili
olabilecek özelliklerinin tanımlanması,

3) Seçilecek kişisel koruyucu donanımın özellikleri ile bu maddenin (a) bendinin (2)
numaralı alt bendine göre belirlenen özelliklerin karşılaştırılması.

b) Kişisel koruyucu donanımın herhangi bir parçasında değişiklik yapıldığı takdirde bu
maddenin (a) bendindeki değerlendirme yeniden yapılır.

Kullanım kuralları
MADDE 8 – (1) 5, 6 ve 7 nci maddelerde belirtilen koşulları sağlayan kişisel koruyucu

donanımlar, Ek-3’te belirtilen işlerde ve benzeri işlerde, toplu korunma yöntemleri ile risklerin
önlenemediği veya tam olarak sınırlandırılamadığı durumlarda kullanılır. Ek-1’de örneği veri-
len tabloya göre riskler değerlendirilir ve çalışanların sağlık ve güvenliği yönünden kişisel ko-
ruyucu donanım kullanılması gereken durumlar belirlenir. İşveren Ek-2’de belirtilen kişisel
koruyucu donanımlardan gerekli olanları sağlar. Çalışanların bu kişisel koruyucu donanımları
uygun şekilde kullanmaları için her türlü önlemi alır.

(2) Çalışanlar, 6331 sayılı Kanunun 19 uncu maddesine uygun olarak, iş sağlığı ve
güvenliği ile ilgili aldıkları eğitim ve işverenin bu konudaki talimatları doğrultusunda kendi-
lerine sağlanan kişisel koruyucu donanımları doğru kullanmakla, korumakla, uygun yerlerde
ve uygun şekilde muhafaza etmekle yükümlüdür.

(3) Çalışanlar kişisel koruyucu donanımda gördükleri herhangi bir arıza veya eksikliği
işverene bildirirler. Arızalı bulunan kişisel koruyucu donanımlar arızalar giderilmeden ve ge-
rekli kontrolleri yapılmadan kullanılmaz. Çalışanlara verilen kişisel koruyucu donanımlar her
zaman etkili şekilde çalışır durumda olur, temizlik ve bakımı yapılır ve gerektiğinde yenileri
ile değiştirilir. Kişisel koruyucu donanımlar her kullanımdan önce kontrol edilir.

Çalışanların bilgilendirilmesi
MADDE 9 – (1) İşveren, kişisel koruyucu donanımların kullanımı esnasında alınması

gereken sağlık ve güvenlik önlemleri hakkında çalışanlara ve temsilcilerine bilgi verir.
Çalışanların görüşlerinin alınması ve katılımının sağlanması
MADDE 10 – (1) İşveren, bu Yönetmelik ve eklerinde belirtilen konularda 6331 sayılı

Kanunun 18 inci maddesi hükümleri gereğince çalışanların veya temsilcilerinin görüşlerini alır
ve katılımlarını sağlar.

(2) İşveren, destek elemanları ile çalışan temsilcilerinin, kullanılması gereken kişisel
koruyucu donanımların belirlenmesi konularında önceden görüşlerinin alınmasını sağlar.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik
MADDE 11 – (1) 11/2/2004 tarihli ve 25370 sayılı Resmî Gazete`de yayımlanan Kişisel

Koruyucu Donanımların İşyerlerinde Kullanılması Hakkında Yönetmelik yürürlükten kaldı-
rılmıştır.

Yürürlük
MADDE 12 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 13 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı yürütür.
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığından:
AFET RİSKİ ALTINDAKİ ALANLARIN DÖNÜŞTÜRÜLMESİ
HAKKINDA KANUNUN UYGULAMA YÖNETMELİĞİNDE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 15/12/2012 tarihli ve 28498 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Afet
Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanunun Uygulama Yönetmeliğinin 2 nci
maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, 6306 sayılı Kanuna dayanılarak hazırlanmıştır.”
MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 4 üncü maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.
“(4) Rezerv yapı alanlarda, Kanunun amacı çerçevesinde fen ve sanat norm ve stan-

dartlarına uygun, sağlıklı ve güvenli yaşama çevrelerini teşkil etmek ve Kanunda öngörülen
amaçlar çerçevesinde kullanılmak üzere;

a) Riskli alanlar ile bu alanlar dışındaki riskli yapılarda ikamet edenlerin nakledileceği
rezerv konut ve işyerleri,

b) Riskli alanlarda ve bu alanlar dışındaki riskli yapılarda ikamet etmeyen kişilere satışı
yapılabilecek her türlü yapı ile gelir ve hasılât getirecek her türlü uygulama,

yapılabilir ve bu alanlar yeni yerleşim alanı olarak kullanılabilir.”
MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin birinci, ikinci, üçüncü ve beşinci

fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“(1) Riskli yapılar;
a) Bakanlıkça,
b) İdarece,
c) Bakanlıkça lisanslandırılan,
1) Kamu kurum ve kuruluşları,
2) Üniversiteler,
3) Sermayesinin en az yüzde kırkı kamu kurum ve kuruluşlarına ait olan şirketler,
4) Depremden korunma, deprem zararlarının azaltılması ve deprem mühendisliğinin

gelişmesine katkıda bulunmak gibi konularda faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşları,
5) 29/6/2001 tarihli ve 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanuna göre Bakanlıktan

izin belgesi almış yapı denetimi kuruluşları ile laboratuvar kuruluşları,
6) 27/1/1954 tarihli ve 6235 sayılı Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Kanunu

uyarınca, inşaat, jeoloji ve jeofizik mühendisleri odalarına büro tescilini yaptırmış kurum ve
kuruluşlar,

tarafından tespit edilir. Lisanslı kurum ve kuruluşlar herhangi bir alan ile sınırlı olmak-
sızın Ülke genelinde riskli yapı tespiti yapabilir.

(2) Riskli yapı tespit raporunun hazırlanmasında görev alacak mühendislerin, ilgili mes-
lek odalarına üyeliklerinin devam ediyor olması, mesleklerinde fiilen en az beş yıl çalışmış ol-
maları, Bakanlıkça açılan eğitim programlarına katılarak en az bir katılım belgesi almış olmaları
ve bu hususları belgelendirmeleri gerekir. Lisans başvurusunda bu belgelerden başka herhangi
bir belge istenmez.”

(3) Lisans başvurusunda Bakanlığa sunulan belgelerin gerçeğe aykırı olduğunun tespit
edilmesi, riskli yapı tespitinin gerçeğe aykırı olarak yapıldığının anlaşılması, beşinci fıkra hük-
müne ve 7 nci maddenin dördüncü fıkrası hükmüne aykırı davranılması hallerinde; tespite konu
lisanslı kurum ve kuruluşların lisansı Bakanlıkça iptal edilir.”
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“(5) Lisanslı kurum ve kuruluşlarda riskli yapı tespitinde görev alacak mühendislerin,
Bakanlıkça açılacak eğitim programlarına katılmaları ve katılım belgesi almaları zorunludur.
Bakanlıkça açılan eğitim programlarına katılıp en az bir katılım belgesi almayan mühendisler
riskli yapı tespitinde görev alamaz.”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 7 nci maddesinin birinci, üçüncü, dördüncü ve beşinci
fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Riskli yapılar, Ek-2’de yer alan Riskli Yapıların Tespit Edilmesine İlişkin Esaslara
göre tespit edilir.”

“(3) İtiraz üzerine yeniden rapor tanzim edilmesi gereken haller ve raporun gerçeğe ay-
kırı düzenlendiğinin tespit edilmesi halleri hariç olmak üzere, her yapı için sadece bir adet
riskli yapı tespiti raporu düzenlenebilir. Lisanslandırılmış kurum ve kuruluşlar riskli yapı tespit
talebi üzerine, o yapı hakkında daha önce riskli yapı tespit raporu düzenlenip düzenlenmediğini
elektronik yazılım sistemi üzerinden kontrol eder. Riskli yapı tespit raporunda, tespite konu
binanın Ulusal Adres Veri Tabanında belirtilen adresinin ve bina kodunun yer alması zorunludur.

(4) Riskli yapı tespitine ilişkin raporların bir örneği, tespit tarihinden itibaren en geç
yedi gün içinde, tespiti yapan İdarece veya lisanslandırılmış kurum veya kuruluşça, tespite
konu yapının bulunduğu ildeki Müdürlüğe gönderilir. Müdürlükçe, raporların birinci fıkrada
belirtilen esaslara uygun olarak düzenlenip düzenlenmediği incelenir ve herhangi bir eksiklik
veya yanlışlık tespit edilmesi halinde bu raporlar gerekli düzeltmeler yapılmak üzere raporu
düzenleyen kurum veya kuruluşa iade edilir. Yapılan incelemede raporlarda herhangi bir ek-
siklik ve yanlışlığın bulunmadığının tespit edilmesi halinde, riskli yapılar, Müdürlükçe en geç
on iş günü içinde, tapu kütüğünün beyanlar hanesinde belirtilmek üzere, ilgili tapu müdürlüğüne
bildirir. Müdürlükçe veya riskli yapı tespitine karşı yapılan itirazı inceleyen teknik heyetçe,
riskli yapı tespit raporunda tespit edilen eksiklik veya yanlışlıkların, raporu düzenleyen kurum
veya kuruluşa bildirildiği tarihten itibaren otuz gün içinde düzeltilmesi ve raporun Müdürlüğe
sunulması zorunludur.

(5) İlgili tapu müdürlüğünce, tapu kütüğüne işlenen belirtmeler, riskli yapı tespitine
karşı tebligat tarihinden itibaren onbeş gün içinde riskli yapının bulunduğu yerdeki Müdürlüğe
itiraz edilebileceği, aksi takdirde İdarece altmış günden az olmamak üzere verilecek süre içinde
riskli yapının yıktırılması gerektiği de belirtilmek suretiyle, aynî ve şahsî hak sahiplerinin Ulu-
sal Adres Veri Tabanında belirtilen adreslerine, 11/2/1959 tarihli ve 7201 sayılı Tebligat Kanu-
nuna göre tebliğ edilir ve yapılan bu tebligat yazılı olarak veya elektronik ortamda Müdürlüğe
bildirilir.”

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 8 – (1) Riskli yapı tespitine karşı yapılan itirazın reddedilmesi veya riskli

yapı tespitine itiraz edilmemesi suretiyle, riskli yapı tespitinin kesinleşmesi halinde Müdürlük,
gerekli tebligatların yapılmasını ve riskli yapının yıktırılmasını İdareden ister.

(2) İdarece;
a) Altmış günden az olmamak üzere süre verilerek riskli yapıların yıktırılması yapı ma-

liklerinden istenilir.
b) Yıkım ruhsatı; yapı maliklerinden biri veya birkaçının veya bunların vekillerinin

müracaatı üzerine, yıkılacak yapının tahliye edildiğine ve elektrik, su ve doğalgaz hizmetlerinin
kapatıldığına dair ilgili kurum ve kuruluşlardan alınmış belgelerin sunulmasına ve yıkım so-
rumlusu olarak statik fenni mesulün belirlenmesine istinaden, maliklerin muvafakati aranmak-
sızın altı iş günü içerisinde düzenlenir.
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c) (a) bendinde verilen bu süre içerisinde riskli yapıların yıktırılıp yıktırılmadığı ma-
hallinde kontrol edilir ve riskli yapılar, malikleri tarafından yıktırılmamış ise, yapının idarî ma-
kamlarca yıktırılacağı belirtilerek otuz günden az olmak üzere ek süre verilerek tebligatta bu-
lunulur.

ç) (a) ve (c) bentlerinde belirtilen şekilde verilen süreler içinde riskli yapıların malik-
lerince yıktırılmaması hâlinde, riskli yapılara elektrik, su ve doğal gaz verilmemesi ve verilen
hizmetlerin durdurulması ilgili kurum ve kuruluşlardan istenilir ve maliklere verilen süreler
içinde riskli yapıların yıktırılmadığı mülki amire bildirilir.

(3) İkinci fıkra uyarınca maliklerce yıktırılmayan riskli yapıların tahliyesi ve yıktırma
işlemleri, yıktırma masrafı öncelikle dönüşüm projeleri özel hesabından karşılanmak üzere,
mahalli idarelerin de iştiraki ile mülkî amirler tarafından yapılır veya yaptırılır.

(4) Riskli yapıların tespiti, tahliyesi ve yıktırma iş ve işlemlerini engelleyenler hakkında
İdarece veya Müdürlükçe tutanak tutulur ve bunlar hakkında, 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı
Türk Ceza Kanununun ilgili hükümleri uyarınca Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda
bulunulur. Riskli yapıların tespiti, bu yapıların tahliyesi ve yıktırılması iş ve işlemlerine dair
görevlerinin gereklerini yerine getirmeyen kamu görevlileri hakkında ise, tabi oldukları ceza
ve disiplin hükümleri uygulanır.

(5) İdare tarafından yapılan yıktırmanın masrafları, ilgili tapu müdürlüğüne bildirilir.
Tapu müdürlüğü, yıkılan binanın paydaşlarının müteselsil sorumlu olmalarını sağlamak üzere,
tapu kaydındaki arsa payları üzerine masraf tutarında müşterek ipotek belirtmesinde bulunarak
Bakanlığa ve yıkılan binanın aynî ve şahsî hak sahiplerine bilgi verir.

(6) İdare, tahliye edilerek yıktırılan riskli yapılara ve tahliye veya yıkım işlemleri ger-
çekleştirilemeyen riskli yapılara ilişkin bilgi ve belgeleri, ikişer aylık periyotlar hâlinde Mü-
dürlüğe bildirir. Yukarıdaki fıkralara göre yıktırılamayan yapılar Bakanlıkça veya Müdürlükçe
yıkılır veya yıktırılır.”

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 12 nci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.

“(1) İlgili kurum, uygulama alanındaki taşınmazların sınırını, yüzölçümünü ve cinsini
gösteren haritayı veya krokiyi yapar veya yaptırır ve bu taşınmazların maliklerini ve bunların
adreslerini tespit eder veya ettirir.”

MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 13 üncü maddesinin sekizinci fıkrası aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.

“(8) Kanunun 3 üncü maddesi kapsamında Bakanlığa tahsis edilerek tasarrufuna bıra-
kılan taşınmazlar, bu taşınmazlardan, Bakanlığın talebi üzerine TOKİ’ye veya İdareye devre-
dilenler ve Kanun kapsamında değerlendirilmek üzere Bakanlık ile bağlı veya ilgili kuruluşu
arasında akdedilecek protokole konu edilenler üzerinde, Kanun kapsamındaki uygulamalara
bağlı olarak meydana gelen yeni taşınmazların kendileri ile anlaşma sağlanan gerçek kişiler
veya mirasçıları ile tüzel kişiler adına tapuya tescil edilmesi, ilgili kurumun isteği üzerine tapu
müdürlüğünce gerçekleştirilir. Bu taşınmazlar ile ilgili olarak tapuda işlem yapılmasını gerek-
tiren diğer hallerde de, ilgili kurumun isteği üzerine, tapu müdürlüğünce işlem tesis edilir.”

MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin 14 üncü maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.

“(1) Uygulama alanındaki taşınmazların maliklerine konut veya işyeri verilmesinden
sonra, arta kalan konut veya işyerlerinin bulunması halinde, belirtilen yapılarda kiracı veya sı-
nırlı ayni hak sahibi olarak, en az bir yıldır ikamet edenler veya işyeri işletenler ile Kanun uya-
rınca taşınmazları kamulaştırılanlara bu konut veya işyerlerinden verilmek üzere sözleşme ya-
pılabilir.”
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MADDE 9 – Aynı Yönetmeliğin 15 inci maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.

“Riskli yapıların bulunduğu parsellerde, riskli alanlarda ve rezerv yapı alanla-
rında yapılacak uygulamalar

MADDE 15 – (1) Riskli alanlarda, rezerv yapı alanlarında ve riskli yapılarda Kanun
kapsamında öncelikle maliklerce uygulama yapılması esastır. Kanun kapsamında yapılacak bu
uygulamalara ilişkin iş ve işlemlerde ilgili kurum maliklere yardımcı olmakla yükümlüdür.

(2) Riskli yapılarda, Kanunun 6 ncı maddesinin birinci fıkrası uyarınca, parsellerin tev-
hit edilmesine, münferit veya birleştirilerek veya imar adası bazında uygulama yapılmasına,
yeniden bina yaptırılmasına, payların satışına, kat karşılığı veya hasılat paylaşımı ve diğer usul-
ler ile yeniden değerlendirilmesine bütün maliklerce oybirliği ile karar verilememiş ise, riskli
yapının değeri, Sermaye Piyasası Kuruluna kayıtlı olarak faaliyet gösteren lisanslı değerleme
kuruluşlarına tespit ettirilir ve maliklerden birinin istemi üzerine, noter vasıtası ile yapılacak
tebligat ile bütün malikler toplantıya çağrılır. Toplantıda yürütülecek uygulamalar konusunda
riskli yapının değeri de gözetilerek bütün maliklerce oybirliği ile anlaşmaya çalışılır. Oybirliği
ile anlaşma sağlanamaması halinde yapılacak uygulamaya sahip oldukları hisseleri oranında
paydaşların en az üçte iki çoğunluğu ile karar verilir. Bu karar tutanağa bağlanır ve karara ka-
tılan maliklerce imzalanır. Bu karar, karara katılmayanlara ve toplantıya iştirak etmeyenlere
noter vasıtasıyla tebliğ edilir ve bu tebliğde, onbeş gün içinde bu kararın kabul edilmemesi ha-
linde bağımsız bölümlerine ilişkin arsa paylarının, Bakanlıkça tespit edilecek veya ettirilecek
rayiç değerden az olmamak üzere anlaşma sağlayan diğer paydaşlara açık artırma usulü ile sa-
tılacağı, paydaşlara satış gerçekleştirilemediği takdirde, bu payların, rayiç bedeli Bakanlıkça
ödenmek kaydı ile tapuda Hazine adına resen tescil edileceği bildirilir.

(3) Anlaşmaya katılmayan maliklerin bağımsız bölümlerine ilişkin arsa payları; 15/A
maddesinde belirtilen usule göre, arsa payı değeri üzerinden anlaşma sağlayan diğer paydaşlara
açık artırma usulü ile satılır. Paydaşlara satış gerçekleştirilemediği takdirde, bu paylar, rayiç
bedeli Bakanlıkça ödenmek kaydı ile tapuda Hazine adına resen tescil edilir ve en az üçte iki
çoğunluk ile alınan karar çerçevesinde değerlendirilmek üzere Bakanlığa tahsis edilmiş sayılır
veya Bakanlıkça uygun görülenler TOKİ’ye veya İdareye devredilir. Bu durumda, paydaşların
kararı ile yapılan anlaşmaya uyularak işlem yapılır.

(4) Malik ile yapılan anlaşmanın şartlarının tapu kütüğünde belirtilmesi de dahil olmak
üzere, tapu tesciline ilişkin işlemler Müdürlük vasıtasıyla gerçekleştirilir.

(5) Kanunun 6 ncı maddesinin birinci fıkrası uyarınca, üzerindeki riskli binanın yıkıl-
masından sonra arsa haline gelen taşınmazın satışına karar verilmesi halinde, bu satışın önce-
likle Bakanlığa veya Bakanlığın uygun gördüğü bağlı veya ilgili kuruluşuna veyahut da İdareye
veya TOKİ’ye teklif edilmesi gerekir.

(6) Bakanlıkça uygun görülmesi hâlinde, Kanunun 6 ncı maddesinin birinci fıkrası uya-
rınca, arsa payları satın alınanlar ile 14 üncü madde hükümleri çerçevesinde konut veya işyeri
sözleşmesi yapılabilir.

(7) Bir parselde birden fazla yapı bulunması ve bu yapıların tamamının riskli yapı olarak
tespit edilmiş olması halinde, bu yapılar birlikte değerlendirilerek, yürütülecek uygulamaya
sahip oldukları hisseleri oranında maliklerin en az üçte iki çoğunluğu ile karar verilir.
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(8) Bir parselde birden fazla yapı bulunması ve bu yapılardan bazılarının riskli yapı
olarak tespit edilmiş olması halinde;

a) İlgili tapu müdürlüğünce, parsel üzerinde bulunan bütün yapıların değil, sadece riskli
olarak tespit edilen yapıların tapu kütüğüne riskli yapıdır belirtmesi işlenir. Riskli olarak tespit
edilen bu yapıların yeniden inşası için düzenlenecek yapı ruhsatı, diğer maliklerin haklarının
menfi olarak etkilenmemesi şartıyla, bütün maliklerin değil, sadece riskli yapıların maliklerinin
talep ve muvafakatine istinaden düzenlenir.

b) Riskli olarak tespit edilen bu yapıların birlikte değerlendirilebilmesi için, bu yapıların
bulunduğu alanın risksiz olan yapıların bulunduğu alandan ifrazı mümkün ise, ifraza, parsel
üzerindeki bütün maliklerin sahip oldukları hisseleri oranında en az üçte iki çoğunluğu ile karar
verilir.

(9) Üzerindeki yapıların tamamının riskli yapı olarak tespit edilmiş olması şartı ile tev-
hidi mümkün olan birden fazla parselin tevhid edilmesine, üzerindeki riskli yapıların yıktırıl-
masından sonra, her parselde ayrı ayrı sahip oldukları hisseleri oranında maliklerin en az üçte
iki çoğunluğu ile karar verilir. Bu parsel veya parsellerin arasında veya bitişiğinde bulunan ya-
pılaşmamış boş parsellerin, riskli yapıların bulunduğu parsellerle tevhid edilmek suretiyle bir-
likte değerlendirilebilmesi için, boş parsellerdeki bütün maliklerin oybirliği ile karar alması
gerekir. Tevhidden sonra yapılacak uygulamaya tevhid ile oluşan parselde sahip oldukları his-
seleri oranında maliklerin en az üçte iki çoğunluğu ile karar verilir.

(10) Riskli alanlarda;
a) Malikler tarafından yürütülecek uygulamalarda parsellerin tevhit edilmesine, mün-

ferit veya birleştirilerek veya imar adası bazında uygulama yapılmasına, yeniden bina yaptırıl-
masına, payların satışına, kat karşılığı veya hâsılat paylaşımı ve diğer usuller ile yeniden de-
ğerlendirilmesine,

b) Üzerindeki bina yıkılarak arsa haline gelen taşınmazlarda ilgili kurum tarafından yü-
rütülecek uygulamalarda uygulanacak projeye,

sahip oldukları hisseleri oranında maliklerin en az üçte iki çoğunluğu ile karar verilir.
(11) Riskli alanda veya riskli yapıların bulunduğu parselde risksiz yapı bulunması ha-

linde, bu yapı uygulama dışı tutulabilir. Bu durumda risksiz binanın bulunduğu alan ifraz edi-
lebilir. İfraz imkânı yok ise maliklerin anlaşması halinde risksiz binanın hâlihazır durumu ko-
runabilir. Ancak, uygulama bütünlüğü bakımından bu risksiz yapılardan Bakanlıkça gerekli
görülenler Kanun hükümlerine tabi olur.

(12) Kanun kapsamında Bakanlıkça yürütülen uygulamalar neticesinden elde edilecek
gelir ve hasılat, Kanunun 7 nci maddesinin beşinci fıkrasının (a) bendi uyarınca, dönüşüm pro-
jeleri özel hesabına gelir olarak kaydedilir. Kanun kapsamında İdare ve TOKİ ile gerçek veya
özel hukuk tüzel kişilerince yürütülen uygulamalardan elde edilen gelir ve hasılat dönüşüm
projeleri özel hesabına gelir olarak kaydedilmez. İdare ve TOKİ tarafından Kanun kapsamında
yürütülen uygulamalarda elde edilen gelir ve hasılat, kentsel dönüşüm uygulamalarında kulla-
nılmak üzere İdare ve TOKİ’nin hesaplarına gelir olarak kaydedilir ve bu gelirler, kentsel dö-
nüşüm uygulamaları dışındaki işler için kullanılamaz. Ancak, İdare ve TOKİ tarafından yürü-
tülen uygulamalara Bakanlıkça kaynak aktarımı yapılmış ise, bu uygulamalardan elde edilecek
gelir ve hasılatın belirli bir oranının dönüşüm projeleri özel hesabına gelir olarak kaydedilmesi
yönünde Bakanlık ile İdare veya TOKİ arasında protokol düzenlenebilir.”
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MADDE 10 – Aynı Yönetmeliğe başlığıyla birlikte aşağıdaki madde eklenmiştir.
“Açık artırma usulü ile satış
MADDE 15/A – (1) Riskli binaların yıkılmasından sonra arsa haline gelen taşınmaz-

ların yeniden değerlendirilmesi konusunda, sahip oldukları hisseleri oranında paydaşların en
az üçte iki çoğunluğu ile alınan karar, anlaşmanın şartları ve riskli yapının Sermaye Piyasası
Kuruluna kayıtlı olarak faaliyet gösteren lisanslı değerleme kuruluşlarına tespit ettirilen değeri
Müdürlüğe bildirilir.

(2) En az üçte iki çoğunluk ile alınan karara katılmayan maliklerin bağımsız bölümle-
rine ilişkin arsa paylarının rayiç değerini tespit etmek ve satış işlemini gerçekleştirmek üzere,
Müdürlük bünyesinde, biri başkan ikisi üye olmak üzere, en az üç kişiden oluşan Bedel Tespiti
ve Satış Komisyonu teşkil olunur. Rayiç değer, maliklerce Sermaye Piyasası Kuruluna kayıtlı
olarak faaliyet gösteren lisanslı değerleme kuruluşlarına tespit ettirilen riskli yapının değeri de
gözetilerek bu Komisyonca belirlenir.

(3) Müdürlük, satışın yapılacağı yeri ve zamanı, bütün maliklere elden veya maliklerin
adrese dayalı nüfus kayıt sistemindeki adreslerine taahhütlü posta yoluyla tebliğ eder. Taahhütlü
posta yoluyla yapılan tebliğde, tebliğ evrakının postaya verildiği tarihi izleyen onuncu günün
sonunda tebligat yapılmış sayılır. Açık artırma ile satış tarihi, tebliğ tarihinden itibaren en az
yedi gün sonra olacak şekilde belirlenir.

(4) Açık artırma ile satışa ilişkin tebliğ ile birlikte, satışı yapılacak payın tapu kütüğünün
beyanlar hanesine, 6306 sayılı Kanuna göre satış işlemine tabi olduğu ve satışa veya taşınmazın
devrini gerektiren benzeri bir işleme tabi tutulamayacağı yönünde belirtme yapılması ilgili tapu
müdürlüğünden yazılı olarak istenilir.

(5) Satışı yapılacak payın üzerinde ipotek bulunması, satış işlemine engel teşkil etmez,
ancak, satış işleminden önce ipotek alacaklısına haber verilmesi zorunludur.

(6) Açık artırmaya en az üçte iki çoğunluk ile anlaşan paydaşlar dışında herhangi biri
katılamaz. Satışı gözlemci olarak izlemek isteyenler ile payı satışa çıkarılan malikler satışın
yapıldığı salona alınabilir. Ancak, bunların açık artırmaya müdahale etmesine müsaade edilmez.
Açık artırma için belirlenen saatten sonra satış salonuna kimse alınmaz.

(7) Açık artırmaya katılan paydaşların kimliği kontrol edilerek bir tutanak ile kayıt
altına alınır. Katılımcı durumunu gösteren tutanağın tanziminden sonra, Komisyon Başkanınca,
satışa çıkarılan arsa paylarına ilişkin bilgilerin satışa katılanlara bildirilir ve satış işlemi başla-
tılır. Komisyon Başkanı, rayiç bedelin altında olmamak üzere satışa katılan paydaşlardan, sözlü
olarak pey sürmelerini ister. Sürülen peyler arttırma tutanağına yazılarak, karşılığı pey sahibi
tarafından imzalanır. Arttırma işlemine devam etmeyecek taliplerin, keyfiyeti arttırma tutana-
ğına yazması ve imzalaması zorunludur.

(8) Komisyon, yedinci fıkrada belirtilen şekilde yapılan satış işlemi sonunda, tespit edi-
len rayiç bedelden az olmamak üzere, en yüksek bedeli teklif eden paydaşa satış yapılmasını
karara bağlar ve bu paydaştan satış bedelinin yedi gün içerisinde banka nezdinde açtırılacak
vadeli hesaba yatırılması istenilir. Bu süre içerisinde satış bedeli yatırılmaz ise, ikinci en yüksek
teklif sahibine satış yapılır.

(9) Açık arttırma ile satışa iştirak eden tek bir paydaş olması halinde, belirlenen rayiç
değerinden az olmamak üzere bu paydaşın vereceği teklif geçerli kabul edilir.

(10) Satış bedelinin yatırılmasından sonra, satış işlemi, tapuda yeni malik adına tescil
yapılmak üzere, Müdürlükçe ilgili tapu müdürlüğüne bildirilir. İlgili tapu müdürlüğünce tescil
işlemi tamamlandıktan sonra, payı satılan ilgiliye durum bildirilir.
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(11) Satış işlemi tamamlanıp Komisyonca karara bağlanmadan evvel, üçte iki çoğunluk
ile alınan karara katılmayan maliklerin, üçte iki çoğunluk ile alınan kararı kabul etmeleri ha-
linde, açık artırma ile satış işlemi geçersiz sayılır.”

MADDE 11 – Aynı Yönetmeliğin 16 ncı maddesinin birinci, üçüncü, dördüncü ve be-
şinci fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı maddeye aşağıdaki sekizinci ve dokuzuncu
fıkralar eklenmiştir.

“(1) Anlaşma ile tahliye edilen uygulama alanındaki yapıların maliklerine tahliye tari-
hinden itibaren konut ve işyerlerinin teslim tarihine veya ilgili kurumca belirlenecek tarihe ka-
dar, mümkün olması hâlinde geçici konut veya işyeri tahsisi, mümkün olmaması hâlinde ise,
Bakanlıkça kararlaştırılacak aylık kira yardımı yapılabilir. Kira yardımı aylık 600 Türk Lirasını,
yardım süresi ise, 18 ay’ı geçemez. Aylık kira bedeli, her yıl Türkiye İstatistik Kurumu tara-
fından yayımlanan Tüketici Fiyatları Endeksi oranında güncellenir.”

“(3) Birinci fıkrada belirtilen yapılarda kiracı veya sınırlı aynî hak sahibi olarak ikamet
edenlere veya işyeri işletenlere, birinci fıkraya göre belirlenen aylık kira bedelinin iki katı kadar
defaten kira yardımı yapılabilir.

(4) Kira yardımı başvuruları; Bakanlıkça belirlenecek bilgi ve belgelere istinaden riskli
alan veya rezerv yapı alanlarında ilgili kuruma, riskli alan dışındaki riskli yapılarda ise Mü-
dürlüğe yapılır.

(5) Kira yardımları;
a) Riskli alan veya rezerv yapı alanlarında talebin uygulamayı yapan İdare veya TOKİ’ce

uygun görülmesi ve onaylanmak üzere Bakanlığa gönderilmesi üzerine, ilgililerine ödenmek
üzere İdare veya TOKİ’nin hesabına,

b) Riskli alan dışındaki riskli yapılarda talebin Müdürlükçe uygun görülmesi ve onay-
lanmak üzere Bakanlığa gönderilmesi üzerine, doğrudan riskli yapı maliklerinin hesap numa-
ralarına veya ilgililerine ödenmek üzere İdarenin hesabına,

yapılır.”
“(8) İdare veya TOKİ, Kanun kapsamında yaptıkları uygulamalarda kendi bütçelerinden

kira yardımı yapabilir.
(9) Kanun kapsamında;
a) İlgili kurum veya gerçek veya özel hukuk tüzel kişilerince yapılacak olan işlem, söz-

leşme, devir ve tesciller ile uygulamalar, noter harcı, tapu harcı, belediyelerce alınan harçlar,
damga vergisi, veraset ve intikal vergisi, döner sermaye ücreti ve diğer ücretlerden; kullandı-
rılan krediler sebebiyle lehe alınacak paralar ise banka ve sigorta muameleleri vergisinden mu-
aftır.

b) Riskli alanlarda gerçek kişiler veya özel hukuk tüzel kişilerince, ilgili kurum adına
değil de kendi adlarına uygulamada bulunulması halinde, riskli alanlardaki yapıların mevcut
alanları için daha önce belediyelerce alınan harç ve ücretlere ilave olarak, sadece kullanım
maksadı değişiklikleri ile yapı alanındaki artışlar için hesaplanan harç ve ücret farkları alınır.

c) Uygulama alanındaki mevcut yapıların İmar Mevzuatına uygun olup olmadığına ba-
kılmaksızın, (a) ve (b) bentlerinde belirtilen vergi, harç ve ücret muafiyetleri uygulanır.

ç) Alınmaması gereken harç, vergi ve ücretler şunlardır.
1) 2/7/1964 tarihli ve 492 sayılı Harçlar Kanununun 38 inci maddesi uyarınca alınan

noter harçları.
2) Harçlar Kanununun 57 nci maddesi uyarınca alınan tapu ve kadastro harçları.
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3) 26/5/1981 tarihli ve 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanununun 79 uncu, 80 inci, 84 üncü
ve Ek 1 inci maddesi uyarınca belediyelerce alınan harçlar.

4) 1/7/1964 tarihli ve 488 sayılı Damga Vergisi Kanunu uyarınca damga vergisine tâbi
kâğıtlar sebebiyle alınan damga vergisi.

5) 8/6/1959 tarihli ve 7338 sayılı Veraset ve İntikal Vergisi Kanunu uyarınca alınan ve-
raset ve intikal vergisi.

6) Kurum ve kuruluşlarca döner sermaye ücreti adı altında alınan bütün ücretler; Bele-
diye Gelirleri Kanununun 86 ncı, 87 nci, 88 inci ve 97 nci maddeleri ile 3/5/1985 tarihli ve
3194 sayılı İmar Kanununun 21 inci ve 23 üncü maddeleri uyarınca alınan her türlü ücret ve
riskli olarak tespit edilen binaya ilişkin olarak 1/7/1993 tarihli ve 21624 sayılı Resmî Gazete’de
yayımlanan Otopark Yönetmeliği uyarınca alınanlar da dahil olmak üzere, belediye meclisi
kararı ile belirlenen ve alınan her türlü ücret.

7) Kullandırılacak kredilerden dolayı lehe alınacak paralar sebebiyle 13/7/1956 tarihli
ve 6802 sayılı Gider Vergileri Kanunu uyarınca alınması gereken banka ve sigorta muameleleri
vergisi.”

MADDE 12 – Aynı Yönetmeliğin 18 inci maddesinin dördüncü fıkrası aşağıdaki şe-
kilde değiştirilmiş ve beşinci fıkrasının sonuna aşağıdaki ibare eklenmiştir.

“(4) Plan teklifleri; İdarece veya ilgililerince, riskli alanlarda ve rezerv yapı alanlarında
kentsel tasarım projesi ile birlikte, riskli yapı veya yapıların bulunduğu parsellerde ise, Bakan-
lıkça talep edilmesi halinde kentsel tasarım projesi ile birlikte hazırlanır ve planlama alanı ile
yakın çevresinin meri planları, mevcut durumu gösteren bilgi ve belgeler ve ilgili kurum ve
kuruluş görüşleri ile birlikte Bakanlığa iletilir. Bakanlıkça uygun görülen plan teklifleri, aynen
veya değiştirilerek onaylanır.”

“Kültür ve Turizm Bakanlığı görüşünü otuz gün içerisinde bildirir.”
MADDE 13 – Aynı Yönetmeliğe aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.
“Riskli yapıların tespitinde geçici uygulama
GEÇİCİ MADDE 2 – (1) Ek-2’de yer alan Riskli Yapıların Tespit Edilmesine İlişkin

Esasların yürürlüğe girdiği tarihten itibaren altı ay süre ile hem anılan Esaslarla ve hem de
6/3/2007 tarihli ve 26454 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Deprem Bölgelerinde Yapılacak
Binalar Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre riskli yapı tespiti yapılabilir. Altı ayın sonunda
riskli yapı tespitleri sadece Ek-2’de yer alan Esaslara göre yapılabilir.

(2) Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce Bakanlıkça lisanslandırılmış kurum
ve kuruluşlarda riskli yapı tespit raporu hazırlanmasında görev yapan mühendislerin, bu mad-
denin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren altı ay içinde Bakanlıkça açılacak eğitim programlarına
katılarak en az bir katılım belgesi almaları zorunludur. Aksi takdirde bu mühendisler altı ayın
sonunda riskli yapı tespitinde görev alamazlar.”

MADDE 14 – Aynı Yönetmeliğe ekte yer alan Ek-2 eklenmiştir.
MADDE 15 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 16 – Bu Yönetmelik hükümlerini Çevre ve Şehircilik Bakanı yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi Sayısı

15/12/2012 28498
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Sosyal Güvenlik Kurumundan:

SOSYAL SİGORTA YÜKSEK SAĞLIK KURULUNUN GÖREV, YETKİ,

ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç ve kapsam

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Sosyal Sigorta Yüksek Sağlık Kurulunun,

görev, yetki, çalışma usul ve esasları ile kurul üyelerinin hak ve yükümlülüklerini düzenle-

mektir.

Dayanak

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigor-

tası Kanununun 14 üncü maddesinin altıncı fıkrası ve 58 inci maddesi hükümlerine dayanılarak

hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Bakanlık: Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığını,

b) Başkan: Sosyal Sigorta Yüksek Sağlık Kurulu Başkanını,

c) Daire Başkanlığı: Sosyal Sigorta Yüksek Sağlık Kurulunun sekretarya görevini yü-

rütmek üzere Sosyal Güvenlik Kurumu Yönetim Kurulunca yetkilendirilen Daire Başkanlığını,

ç) Kanun: 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası

Kanununu,

d) Kontrol muayenesi: Kanunun 94 üncü maddesinin ikinci fıkrasında belirtilen hallerde

istenilen muayeneyi,

e) Kurul: Sosyal Sigorta Yüksek Sağlık Kurulunu,

f) Kurum: Sosyal Güvenlik Kurumunu,

g) Kurum Başkanı : Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanını,

ğ) Kurum Sağlık Kurulu: Kurumca yetkilendirilen sağlık hizmeti sunucularının sağlık

kurullarınca düzenlenecek raporlardaki teşhis ve bu teşhise dayanak teşkil eden belgeleri in-

celemek suretiyle, çalışma gücü kaybı ve meslekte kazanma gücü kaybı oranlarını, erken yaş-

lanma halini, vazifelerini yapamayacak şekilde meslekte kazanma gücü kaybını ve malullük

derecelerini belirlemeye yetkili hekimlerden ve/veya diş hekimlerinden oluşan kurullarını,

h) Sağlık kurulu raporu: Kurumca yetkilendirilmiş sağlık hizmeti sunucularının sağlık

kurullarınca düzenlenen sağlık kurulu raporlarını,

ı) Sekretarya: Kurulun hizmetlerini yürütmek üzere Daire Başkanlığı bünyesinde oluş-

turulan birimi,

i) Üyeler: Sosyal Sigorta Yüksek Sağlık Kurulu Üyelerini,

ifade eder.
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İKİNCİ BÖLÜM
Kurulun Oluşumu ve Görevleri

Kurulun oluşumu
MADDE 4 – (1) Kurul; Milli Savunma Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal

Güvenlik Bakanlığı, Yüksek Öğretim Kurulu, en fazla üyeye sahip işveren, işçi ve kamu çalı-
şanlarını temsil eden konfederasyonlar, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği, Türkiye Esnaf ve
Sanatkarları Konfederasyonu, Türk Tabipleri Birliği, Türkiye Ziraat Odaları Birliği ve kurum
tarafından görevlendirilecek birer uzman hekimden oluşur.

(2) En fazla üyeye sahip işveren ve işçileri temsil eden konfederasyonların tespitinde,
kurulun oluşturulduğu tarihten önceki yıl sonu itibariyle Bakanlık kayıtlarında yer alan üye sa-
yıları, kamu çalışanlarını temsil eden konfederasyonların tespitinde ise kurulun oluşturulduğu
tarihten önceki ilgili mevzuatı gereği Resmî Gazete’de yayımlanan en son kayıtlı üye sayıları
dikkate alınır.

(3) Birinci fıkrada sayılan kuruluşların hangi branşlarda uzman hekim görevlendireceği
Kurum tarafından belirlenir. Belirlenecek üyeler için Kurum görüşü alınır.

(4) Aynı usulle birden fazla kurul oluşturmaya Bakanlık yetkilidir.
Başkanın seçilmesi
MADDE 5 – (1) Başkan, üyeler arasından üç yıllık süre için birinci toplantıda üye tam

sayısının çoğunluğu ile seçilir. Birinci toplantıda üye tam sayısının sağlanamaması halinde ise
en az yedi üyenin katılımıyla yapılacak ikinci toplantıda; katılanların çoğunluk oyu ile seçilir.
İkinci toplantıda başkanın seçilememesi durumunda; öncelikle akademik kariyerde üstün olan,
kariyerlerin eşit olması durumunda meslekte kıdemli olan aday başkan seçilir. İkinci toplantı
en geç yedi gün içerisinde gerçekleştirilir.

(2) Başkanın herhangi bir nedenle görevinin sona ermesi durumunda, kalan süreyi ta-
mamlamak üzere üyeler arasından aynı usul ile yeni Başkan seçilir.

(3) Başkanın seçildiği toplantıda, Başkan yokluğunda yerine bakacak üyeyi belirler.
Üyelerin hizmet süreleri
MADDE 6 – (1) Kurulda üye olarak göreve başlayan hekimlerin hizmet süreleri üç

yıldır. Süresi dolan üyeler yeniden görevlendirilebilir.
(2) Daire Başkanlığı, üyelerin hizmet süresinin bitiminden en az üç ay önce durumu il-

gili kurum ve kuruluşlara yazılı olarak bildirir.
(3) Bir takvim yılı içerisinde mazereti olmaksızın birbirini izleyen beş veya toplam on

toplantıya katılmayan üyelerin, üyelikleri kendiliğinden sona erer. Üyelikleri herhangi bir se-
beple sona eren üyelerin yerine, üyeliği sona eren üyenin temsil ettiği kurum veya kuruluş ta-
rafından bir başka üye görevlendirilir. Görevlendirilen yeni üye, yerini aldığı üyenin görev sü-
resini tamamlar.

Kurulun görevleri
MADDE 7 – (1) Kurulun görevleri şunlardır:
a) Kanunun 58 inci maddesinin beşinci fıkrası uyarınca, Kurum Sağlık Kurulunca ve-

rilen kararlara karşı ilgililerin itirazlarını inceleyip karara bağlamak.
b) Kanunun 14 üncü maddesi kapsamında, 11/10/2008 tarihli ve 27021 sayılı Resmî

Gazete’de yayımlanan Çalışma Gücü ve Meslekte Kazanma Gücü Kaybı Oranı Tespit İşlemleri
Yönetmeliğinde tespit edilmiş olan hastalıklar dışında herhangi bir hastalığın meslek hastalığı
sayılıp sayılmayacağına karar vermek.
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c) Kanunun 14 üncü maddesi ve Çalışma Gücü ve Meslekte Kazanma Gücü Kaybı Ora-
nı Tespit İşlemleri Yönetmeliğinin 17 nci maddesinde yazılı hallerde yükümlülük süresi aşılmış
olsa bile söz konusu hastalığın meslek hastalığı sayılıp sayılmayacağını, aynı Yönetmeliğin 20 nci
maddesinde yazılı hallerde üç yıllık çalışma (maruz kalma) süresinin indirilip indirilemeyece-
ğini karara bağlamak.

ç) Kanunun 95 inci maddesine göre yurt dışında tedavi için yapılacak sevklere ilişkin
usulüne uygun düzenlenmiş sağlık kurulu raporları ve diğer belgelere istinaden Kurumca ve-
rilen kararlara karşı ilgililerin itirazını karara bağlamak.

d) Kurulun çalışma ve görevleri ile ilgili konularda verilen hizmetin daha iyi düzeye
getirilmesi için Kuruma önerilerde bulunmak.

e) Daire Başkanlığının talebi halinde, görev alanına giren konularda yazılı tıbbi görüş
vermek.

Kurulun bilirkişilik görevi
MADDE 8 – (1) Kurul, 7 nci maddede belirtilen konularla sınırlı olmak kaydıyla mah-

kemelerden intikal eden ve bilirkişi sıfatıyla rapor düzenlenmesi talep edilen dava dosyaları
hakkında gerekli incelemeleri yaparak görüş bildirir.

Başkanın görev ve yetkileri
MADDE 9 – (1) Başkanın görev ve yetkileri şunlardır:
a) Kurul toplantılarına başkanlık etmek.
b) Üyeler veya 13 üncü madde hükümlerine uygun olarak dışarıdan kurula iştirak eden

uzman kişiler tarafından incelenerek görüş belirtilen dosyalar hakkında kurul kararı düzenlen-
mesini sağlamak.

c) Kurul üyesi olarak görevini yerine getirmek.
Üyelerin görev ve yetkileri
MADDE 10 – (1) Üyelerin görev ve yetkileri şunlardır:
a) Kendilerine verilen dosyaları inceleyerek kurula görüş bildirmek.
b) Kurul toplantılarına katılarak kararları ve toplantı katılım cetvelini imzalamak.
c) Kayıt altına alınan kararları gününde imzalamak.
ç) Başkan tarafından verilecek görevleri tıbbi ve mesleki yetkileri doğrultusunda yerine

getirmek.
d) Daire Başkanlığının talebi halinde, görev alanına giren konularda yazılı tıbbi görüş

vermek.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Kurulun Çalışma Usul ve Esasları

Kurul toplantıları ve kararlar
MADDE 11 – (1) Kurul, haftada en az bir kez ve en az yedi üye ile toplanır.
(2) Mazereti nedeni ile toplantıya katılamayacak olan üye, durumunu toplantı gününden

en az bir gün önce Daire Başkanlığına bildirir.
(3) Kurul tarafından değerlendirilen raporlar ve dayanağı tıbbi belgelerde imzası bulu-

nan hekimler kurul kararında yer alamazlar. Bu durumda kurul aynı branştaki bir başka uzman
kişinin görüşünü alır.
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(4) Kararlar salt çoğunlukla alınır. Oyların eşitliği halinde, Başkanın kullandığı oy yö-
nünde çoğunluk sağlanmış sayılır. Üyeler çekimser kalamaz. Kararlara muhalif kalan üyeler,
muhalefet şerhi düşer. Karar suretleri, sekretarya tarafından yazılır.

(5) Karar aslında herhangi bir düzeltme gerektiğinde kelimenin üstü okunacak şekilde
çizilir, doğrusu yazılır ve Başkan tarafından paraflanır. Gönderilen karar suretlerinde silme,
karalama veya kazıma suretiyle düzeltme yapılmaz.

Eksik bilgi ve belgenin istenmesi
MADDE 12 – (1) Kurul, gönderilen dosyalarda eksiklik tespit ettiği veya ek bilgi ve

belgeye ihtiyaç duyduğu takdirde, yazıyla veya kararla, eksikliğin giderilmesi veya ek bilgi ve
belgenin tamamlanması için dosyaları iade eder.

(2) Kurul, dosya içinde mevcut olan sağlık kurulu raporları ve dayanağı tıbbi belgelerde
eksiklik görürse, eksikliklerin tamamlanması için sigortalının veya hak sahibinin, Kurumca
yetkilendirilen sağlık hizmeti sunucularından yeniden muayenesini, gerektiğinde yatırılarak
müşahede altına alınmasını, bunun sonunda usulüne uygun düzenlenen sağlık kurulu raporu
ve tıbbi dayanaklarının temin edilmesini isteyebilir.

Uzman kişilerin görüşüne başvurulması
MADDE 13 – (1) Kurul gerekli gördüğü hallerde, değerlendirilen raporlar ve dayanağı

tıbbi belgelerde imzası olmamak şartıyla Kurum veya Kurum dışından uzman kişileri kurula
davet eder, görüşlerini yazılı olarak alır.

Kurulda hekim dinlenilmesi
MADDE 14 – (1) Kurul, sigortalı veya hak sahiplerinin yazılı olarak talep etmeleri ha-

linde, her türlü masrafları sigortalıya/hak sahibine ait olmak üzere, sigortalı veya hak sahiple-
rinin belirlediği bir uzman hekimi, haklarında verilecek kararın görüşülmesinde dinler.

(2) Sigortalı veya hak sahiplerine; dosyalarının görüşüleceği toplantı yeri ve tarihi
11/2/1959 tarihli ve 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre bildirilir.

(3) Sigortalı veya hak sahibi tarafından dinlenilmesi istenilen hekimin, konuya ilişkin
yazılı ve imzalı beyanı alınarak ilgilinin dosyasına ve kurul arşiv belgelerine eklenir.

Kontrol muayeneleri
MADDE 15 – (1) Kurum dosyalarında kontrol muayenesi gerektiği kararı verilmesi

halinde, bu kontrol muayenesine ilişkin değerlendirme Kurum Sağlık Kurulunca yapılır.
(2) Dava dosyalarında kontrol muayenesi gerektiği kararı verilmesi halinde, bu kontrol

muayenesine ilişkin değerlendirme kurulca yapılır.
Kurul dosyalarının incelenme süresi
MADDE 16 – (1) Kurulda incelenmek üzere gönderilen dosya ve evraklar en geç 60

gün içerisinde sonuçlandırılır.
Daire Başkanlığının görevleri
MADDE 17 – (1) Daire Başkanlığının görevleri şunlardır;
a) Kurulun işlerinin ve yazışmalarının düzenli olarak yürütülmesini teminen, Daire Baş-

kanlığı bünyesinde yeteri kadar tabip ve idari personelden oluşan kurul sekretaryası oluştur-
mak.

b) Haftada en az bir kez olmak üzere, kurulun iş yoğunluğunu da dikkate alarak toplantı
gün ve sayısını belirlemek.

(2) Sekretaryanın görevleri şunlardır;
a) Kurula intikal eden dosyaların ön incelemesini yaparak özetini çıkarmak.
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b) Kurulda görüşülecek dosyaları geliş sırasına göre düzenlemek ve düzenlenmiş dos-
yaları kurula sunmak.

c) Kurulda alınan kararları tarih sırasına göre kaydetmek ve kurul kararlarına esas ve
karar numarası vermek. Kararları işlemler tamamlandıktan sonra ilgili yerlere göndermek.

ç) Üyelerin kurul kararlarını usulüne uygun olarak imzalamalarını sağlamak.
d) Kurula iştirak edenlerin toplantı katılım cetvellerini usulüne uygun olarak imzala-

malarını sağlamak.
e) Toplantı gününde kurula katılmayan Başkan veya üyenin toplantı katılım cetvelindeki

imza hanesini kapatmak.
f) Her ay sonunda toplantı katılım cetvellerini ve toplantı sayılarını huzur hakkı öden-

mesine esas olmak üzere ilgili birime bildirmek.
g) Kararların ve bir suretinin arşivlenmesini sağlamak ve istatistiksel verileri hazırlamak.
Kurulda muayene
MADDE 18 – (1) Yüksek Sağlık Kurulunca gerek görülmesi halinde sigortalı veya hak

sahibi kurula davet edilerek üyelerce değerlendirilmesi sağlanır veya tıbbi olarak gelemeyecek
durumda olanlar için sosyal güvenlik il müdürlüğünce görevlendirilmesi sağlanan bir hekim
tarafından yerinde muayene edilerek durum tespit tutanağı düzenlenir ve imza altına alınır.

Kurul giderleri
MADDE 19 – (1) Kurul çalışmaları ile ilgili her türlü gider Kurumca karşılanır.
Huzur hakkı
MADDE 20 – (1) Kurulun bir ay içerisinde, yaptığı toplantı günü sayısı ile bu toplan-

tıların her birine iştirak edenlerin isimleri ayrı ayrı belirtilerek tahakkuk işlemleri yaptırılır. Bir
ay içerisinde en fazla sekiz toplantı günü sayısı ile sınırlı olmak üzere, Kanunda belirtilen huzur
hakkı olarak tahakkuk ettirilecek meblağ, kurula iştirak eden üyelere ve 13 üncü madde dikkate
alınmak suretiyle kurula iştirak eden kişilere ait hesaplara aktarılır.

(2) Kurula iştirak edenlerin belirlenmesinde, toplantı katılım cetveli esas alınır.
Maddi hata
MADDE 21 – (1) Kurul kararlarında maddi hata tespit edildiği takdirde kurulun kararını

gönderdiği ilgili merci, düzeltilmesi istenen hususu açıklayıp gerekçesini belirten bir yazıyla
sözü edilen işlem yönünden kararın düzeltilmesini Kuruldan isteyebilir.

Kurul kararlarının yerine getirilmesi
MADDE 22 – (1) Yüksek Sağlık Kurulu tarafından, itiraz üzerine verilen kararların

gereği, Kurumun ilgili birimince ve/veya Kurum Sağlık Kurulunca yerine getirilir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik
MADDE 23 – (1) 11/10/2008 tarihli ve 27021 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Sos-

yal Sigorta Yüksek Sağlık Kurulunun Görev, Yetki, Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yö-
netmelik yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük
MADDE 24 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 25 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanı yürütür.
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Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsünden:

GEBZE YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ LİSANS EĞİTİM VE
ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 12/10/2011 tarihli ve 28082 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gebze
Yüksek Teknoloji Enstitüsü Lisans Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinin 18 inci maddesinin ikin-
ci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(2) Bir dersten AA, BA, BB, CB ve CC notlarından birisini alan öğrenci o dersi ba-
şarmış sayılır. Daha düşük değerdeki notlar başarısızlığı ifade eder.”

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü Rektörü

yürütür.

—— • ——
Kafkas Üniversitesinden:

KAFKAS ÜNİVERSİTESİ ZOONOTİK HASTALIKLAR UYGULAMA VE
ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Kafkas Üniversitesi Zoonotik Hastalıklar

Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyetlerine, yönetimine ve çalışma şekline
ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Kafkas Üniversitesi Zoonotik Hastalıklar Uygulama

ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, organlarına, organlarının görevlerine
ve çalışma esaslarına ilişkin hükümleri kapsar.

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

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

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

12/10/2011 28082

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi Sayısı

1- 27/4/2012 28276
2- 23/10/2012 28450
3- 7/2/2013 28552
4- 5/6/2013 28668
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Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,
b) Merkez: Kafkas Üniversitesi Zoonotik Hastalıklar Uygulama ve Araştırma Merke-

zini,
c) Müdür: Merkezin Müdürünü,
ç) Rektör: Kafkas Üniversitesi Rektörünü,
d) Rektörlük: Kafkas Üniversitesi Rektörlüğünü,
e) Senato: Kafkas Üniversitesi Senatosunu,
f) Üniversite: Kafkas Üniversitesini,
g) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Merkezin Amacı ve Faaliyet Alanları

Merkezin amacı
MADDE 5 – (1) Merkezin amacı; zoonotik hastalıklar konusunda hem yöresel hem de

ülke genelinde problemlerin tespiti ve çözüm yollarına ilişkin araştırmaları ve teknolojiyi takip
etmek, uygulamak, aktarmak ve yayım çalışmaları yapmak, zoonozların kontrolü ve önlenmesi
konusunda standardizasyon çalışmaları yapabilecek alt yapıyı oluşturmak, kurumsal ve bireysel
taleplere cevap vererek bölgesel ve küresel düzeyde eğitim, etüt, planlama ve danışmanlık hiz-
metleri yapmak için stratejiler geliştirmek, İnsan ve hayvan sağlığına katkı sağlamaktır.

Merkezin faaliyet alanları
MADDE 6 – (1) Merkez amacını gerçekleştirmek üzere aşağıdaki faaliyetlerde bulu-

nur:
a) Merkezin görev alanı bölgesel, ulusal ve uluslararası bilimsel çalışmalar yürütmek

ve koordine etmek ve alanında insan ve hayvan sağlığına somut katkılar sağlamaktır,
b) İnsan ve hayvan hastalıkları ile mücadelede araştırma önceliklerini belirlemek ve

araştırma projelerini koordine etmek,
c) Ülkesel bazda başta zoonoz hayvan hastalıkları olmak üzere, her türlü hayvan, su

ürünleri ve arı hastalıklarının epidemiyolojisi, kontrol ve eradikasyonuna yönelik araştırmalar
yapmak,

ç) Zoonoz ve salgın hastalıklarda modern teşhis yöntemleri ve aşıları başta olmak üzere,
biyolojik ürünlerin geliştirilmesinde ve üretiminde modern teknikler geliştirmek,

d) Hayvanlardan ve hayvansal gıdalardan ya da vektörler vasıtası ile insanlara bulaşa-
bilen zoonotik hastalıklar üzerine ve halk sağlığının korunmasına katkı sağlamaya yönelik araş-
tırmalar yapmak,

e) Hayvan hastalıkları ve gıda güvenliği konularında yürütülecek yıllık ve çok yıllık
plan ve programların hazırlanmasına ve yürütülmesine katkı sağlamak ve raporlamak,

f) Teşhis ve analizler için metot geliştirmek, metot standardizasyonu sağlamak ve böl-
gesel, ulusal ve uluslararası bilimsel çalışmalar düzenlemek,

g) İklim değişikliğinin hayvan hastalıkları üzerinde meydana getireceği muhtemel de-
ğişimleri belirlemek ve uygun adaptasyon önerileri geliştirmek,
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ğ) Ülke genelinde görev alanına giren konularda araştırma önceliklerini belirlemek, en-
tegre projelerde koordinatörlük yapmak,

h) Hayvan hastalıkları ile ilgili konularda gelişmeleri izlemek, gözlem yapmak, raporlar
hazırlayarak karar vericilere muhtemel krizleri önleyici önlemleri öngören ayrıntılı raporlar
sunmak,

ı) Ulusal ve uluslararası kamu ve özel sektör kurum ve kuruluşlarına Merkezin amaçları
doğrultusunda; projeler hazırlamak, eğitim programları düzenlemek, bilimsel mütalaada bu-
lunmak ve benzeri hizmetleri vermek,

i) Toplumun sağlıklı yaşam konusunda bilgilendirilmesi ve eğitilmesi amacıyla kitap,
dergi, broşür ve benzeri basımları yapmak, yazılı ve görsel basın organlarında programlar dü-
zenlemek,

j) Yönetim Kurulunun kararlaştıracağı diğer faaliyetlerde bulunmak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Merkezin Organları ve Görevleri

Merkezin organları
MADDE 7 – (1) Merkezin organları şunlardır:
a) Müdür,
b) Yönetim Kurulu,
c) Danışma Kurulu.
Müdür
MADDE 8 – (1) Müdür, Üniversitenin Merkezin faaliyet alanına ilişkin birimlerinde

çalışan öğretim üyeleri arasından Rektör tarafından üç yıl süreyle görevlendirilir. Süresi biten
Müdür yeniden görevlendirilebilir.

(2) Müdür, Yönetim Kuruluna ve diğer çalışma birimlerine başkanlık eder ve çalışma-
ların düzenli bir şekilde yürütülmesini sağlar. Müdür geçici olarak görevden ayrıldığında yerine
müdür yardımcısı vekâlet eder. Müdür yardımcısı yoksa veya mazeretli ise Yönetim Kurulu
üyelerinden birini vekil tayin eder. Müdürlüğe vekâlet altı aydan fazla sürerse yeni bir müdür
görevlendirilir.

(3) Müdürün önerisi üzerine Üniversitenin Merkezin faaliyet alanına ilişkin birimlerinde
devamlı statüde çalışan iki kişi Rektör tarafından üç yıl süreyle müdür yardımcısı olarak gö-
revlendirilir. Müdür yardımcısı; Müdürün vereceği görevleri yerine getirir ve Müdür herhangi
bir nedenle geçici olarak görevi başında bulunmadığı sürede Müdüre vekâlet eder. Müdür yar-
dımcılarının görev süresi, Müdürün görev süresi bittiğinde kendiliğinden sona erer. Görevinden
herhangi bir nedenle süresi dolmadan ayrılan müdür yardımcısının yerine kalan süreyi tamam-
lamak üzere yine aynı usulle yenisi görevlendirilir.

Müdürün görevleri
MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:
a) Merkezi temsil etmek ve idari işleri yürütmek,
b) Merkez kurullarına başkanlık etmek, Merkez kurullarının kararlarını uygulamak ve

Merkez birimleri arasında düzenli çalışmayı sağlamak,
c) Her öğretim yılı sonunda ve istendiğinde Merkezin genel durumu ve işleyişi hakkında

rektöre rapor vermek,
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ç) Bütçe ile ilgili öneriyi Yönetim Kurulunun da görüşünü aldıktan sonra Rektörlüğe
sunmak,

d) Merkezin birimleri ve her düzeydeki personeli üzerinde genel gözetim ve denetim
görevini sürdürmek.

(2) Müdür, Merkezin ve bağlı birimlerinin kapasitesinin rasyonel bir şekilde kullanıl-
masında ve geliştirilmesinde, gerektiği zaman güvenlik önlemlerinin alınmasında, eğitim-öğ-
retim, bilimsel araştırma ve yayın faaliyetlerinin düzenli bir şekilde yürütülmesinde, bütün faa-
liyetlerin gözetim ve denetiminin yapılmasında, takip ve kontrol edilmesinde ve sonuçlarının
alınmasında Rektöre karşı sorumludur.

Yönetim Kurulu ve görevleri
MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu; Müdür ve müdür yardımcıları ile Müdürün ilgili

birimlerde görevli öğretim elemanları arasından tespit ederek önereceği adaylar arasından Rek-
tör tarafından her birimden bir kişi olmak üzere seçilen ve üç yıl süreyle görevlendirilen dört
kişi ile birlikte toplam yedi kişiden oluşur. Yönetim Kurulu salt çoğunlukla toplanır ve kararlar
oy çokluğuyla alınır. Yönetim Kurulu üyelerinin görevlerine aynı usulle son verilir. Yönetim
Kurulu yetkilerini uygun gördüğü ölçüde Müdüre devredebilir.

(2) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:
a) Danışma Kurulunun kararları ile tespit ettiği esasların uygulanmasında Müdüre yar-

dım etmek,
b) Merkezin plan ve programlarının uygulanmasını sağlamak,
c) Merkezin yatırım, program ve bütçe tasarısını hazırlamak,
ç) Zoonotik hastalıkların kontrol ve mücadelesi konusunda yeni politikalar üretmek ve

önerilerde bulunmak,
d) Müdürün Merkez yönetimi ile ilgili olarak getireceği bütün işlerde karar almak.
Danışma Kurulu ve görevleri
MADDE 11 – (1) Danışma Kurulu, Üniversite içerisinden veya kabul edilmesi halinde

başka üniversitelerin öğretim üyeleri arasından Rektör tarafından iki yıl süreyle görevlendirilen
toplam altı kişiden oluşur. Danışma Kurulu üyelerinin görevlerine aynı usulle son verilir. Da-
nışma Kurulunu, Müdür gerekli gördüğü hâllerde toplantıya çağırır ve başkanlık eder.

(2) Danışma Kurulunun görevleri şunlardır:
a) Merkez ile ilgili faaliyetleri değerlendirmek, önerilerde bulunmak ve faaliyet alanları

ile ilgili alt komisyonlar oluşturmak,
b) Zoonozların teşhisi, veteriner ve tıbbi önemi, bulaş potansiyeli, bulaş yollarının ta-

nımlanması ve epidemiyolojik verilerin elde edilmesi gibi konularda katkı sağlamak,
c) Zoonozların kontrolünde yeni stratejilerin geliştirilmesine katkı sağlamak, 
ç) Zoonotik hastalıklara karşı tedavi, aşı ve kontrol çalışmalarına yardımcı olmak.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Hüküm bulunmayan haller
MADDE 12 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde; ilgili diğer mevzuat

hükümleri ile Senato kararları uygulanır.
Yürürlük
MADDE 13 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 14 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Kafkas Üniversitesi Rektörü yürütür.
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Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesinden:
KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ ÖN LİSANS VE LİSANS

EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK
YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 26/6/2009 tarihli ve 27270 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Karamanoğlu
Mehmetbey Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 4 üncü
maddesinin birinci fıkrasındaki (b), (c) ve (o) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, aynı fıkraya
(ö), (p), (r) ve (s) bentleri eklenmiştir.

“b) Avrupa Kredi Transfer Sistemi (AKTS): Bir akademik yılın 60 AKTS kredisine,
her yarıyılın da 30 AKTS kredisine veya bir akademik yılda üç yarıyıl eğitim görülmesi halinde
bir yarıyılın 20 AKTS kredisine eşit olduğu ilkesiyle, öğrenci çalışma yükünü esas alan, öğretim
birimi kurulunca belirlenen ve Senatoca kabul edilen ölçü birimini,

c) Bağıl değerlendirme: Bir dersteki öğrencinin başarısının, o dersi seçen öğrenci gru-
bundaki başarı düzeyleri ile bağıntılı bir şekilde Senato tarafından belirlenen istatistiksel bir
yöntemle belirlenmesini,”

“o) Zorunlu ders: Bölüm/programda yer alan öğrencinin kayıt yaptırmak ve başarmak
zorunda olduğu dersleri,”

“ö) Ulusal Yeterlilikler Çerçevesi: Ulusal eğitim sisteminde var olan tüm eğitim öğretim
düzeyleri için öngörülen yeterlilikler ve bunların birbirleri ile olan ilişkilerini gösteren sistemi,

p) Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi: Ulusal yeterlilikler kapsamında Yükseköğ-
retim Kurulu Başkanlığı tarafından belirlenen ve tanımlanan, yükseköğretim içinde yer alan
ön lisans, lisans, yüksek lisans ve doktora düzeyindeki eğitim ve öğretim programları için ön-
görülen yeterlilikler ile bunların birbirleri ile olan ilişkilerini gösteren yeterlilikler sistemini,

r) Düzey: Ön lisans, lisans, yüksek lisans, doktora ve sanatta yeterlilik eğitimi vermeyi
amaçlayan yükseköğretim programlarını,

s) Öğrenci Çalışma Yükü: Bir dersin öngörülen öğrenim kazanımlarının elde edilebil-
mesi için sınıf ortamında ders dinleme, sunum, seminer, sınav, ödev, sınıf ortamı dışında bilgi
toplama, proje, mezuniyet tezi, araştırma, staj veya uygulama yapma yahut kendi başına çalı-
şarak öğrenme faaliyetleri için geçen süreyi ifade eder.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 7 nci maddesinin ikinci, üçüncü ve dördüncü fıkraları
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(2) Bölümler tarafından Ulusal Yeterlilikler Çerçevesinde, Yükseköğretim Kurulu Baş-
kanlığınca belirlenen yeterlilikler kapsamında her diploma programı için düzeyini ve alan ye-
terliliklerini kapsayacak şekilde program kazanımları belirlenir. Belirlenen program kazanım-
larının bir veya bir kaçını kapsayacak öğrenme kazanımlarına ve içeriğe sahip dersler belirlenir.
Belirlenen bu derslere; öğrenci çalışma yüküne göre AKTS değeri belirlenir. Türkiye Yüksek-
öğretim Yeterlilikler Çerçevesinde yer alan beşinci düzey ön lisans için 120 AKTS, altıncı dü-
zey lisans için 240 AKTS, yüksek lisans düzeyindeki bütünleşik programlar için ise 300 AKTS
esas alınır. Bir AKTS, 25-30 saat arası öğrenci çalışma yüküne karşılık gelecek şekilde tespit
edilir.

(3) İkinci fıkraya göre belirlenen derslerin yarıyıllık veya yıllık olarak düzenleneceği,
seçmeli veya zorunlu olacağı, örgün, açık veya uzaktan eğitimle verileceği, haftalık teorik ve
uygulama saatleri kredi veya AKTS değerleri varsa ön şartları ile yarıyıllara ve yıllara göre
dağılımı ilgili öğretim birimi kurulu kararı ve Senatonun onayı ile belirlenir. Eğitim-öğretim
programlarındaki değişiklikler uygulanacağı eğitim-öğretim yılından önce Senatoya sunulur.
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(4) Sınavlar öğrencilerin her bir ders için öngörülen öğrenme kazanımlarını elde ettiğini
kanıtlayacak araç ve yöntemler kullanılarak yapılır. Düzenli aralıklarla; ders müfredatlarının
ders öğrenme kazanımlarını, ders öğrenme kazanımlarının program kazanımlarını, program
kazanımlarının yeterlilikleri ne düzeyde sağladığı, ders bazında AKTS değerlerinin öğrenci
çalışma yükünü ne düzeyde yansıttığı değerlendirilir.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 8 – (1) Bir yıl süreli yabancı dil hazırlık sınıfı hariç, kayıt olduğu programa

ilişkin derslerin verildiği yarıyıldan başlamak üzere, her yarıyıl için kayıt yaptırıp yaptırmadı-
ğına bakılmadan ön lisans programlarını azami dört yıl, lisans programlarını azami yedi yıl,
lisans ve yüksek lisans derecesini birlikte veren programları azami dokuz yıl içinde başarı ile
tamamlayarak mezun olamayan öğrenciler, ilgili mevzuatta belirlenen katkı payı/öğrenim üc-
retinin ödenmesi koşulu ile öğrenimlerine devam etmek için kayıt yaptırabilirler. Bu durumda,
ders ve sınavlara katılma ile tez hazırlama hariç, öğrencilere tanınan diğer haklardan yararlan-
dırılmadan öğrencilik statüleri devam eder.”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 12 nci maddesinin birinci, ikinci ve yedinci fıkraları
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Öğrenciler, her yarıyıl başında akademik takvimde belirtilen süreler içerisinde, il-
gili birimin belirleyeceği esaslar çerçevesinde, ilgili mevzuatta belirlenen katkı payı/öğrenim
ücretinin ödenmesi koşulu ile kayıt yenileme işlemlerini yaptırmak zorundadırlar.

(2) Katkı payı/öğrenim ücreti ödenmeyenlerin ve ilgili yarıyılın ilk haftası içinde su-
nacakları mazeretleri birim yönetim kurulunca kabul edilmeyenlerin o yarıyıl için kayıt yeni-
leme işlemi yapılmaz. Bu durumdaki öğrenciler; öğrencilik haklarından yararlanamaz, öğrenci
belgesi verilmez.”

“(7) Genel not ortalaması en az 3.00 olan, bulunduğu yarıyıla kadar eksik ve başarısız
dersi bulunmayan öğrenciler, açılan bir üst sınıf derslerine danışmanının onayı ile kayıt yaptı-
rabilir. Bu durumdaki öğrenciler daha kısa sürede de mezun olabilir.”

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 16 ncı maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde de-
ğiştirilmiştir.

“(2) İlgili birimin yönetim kurulu, öğrencinin muafiyet talebinde bulunduğu derslerin
hangilerinin kabul edileceğini dersi veren öğretim elemanının ve/veya bölüm/program intibak
komisyonunun görüşünü alarak karar verir. Bu öğrenciler bulundukları yarıyılda muaf tutul-
dukları derslerin AKTS toplamı kadar açılan bir üst sınıf derslerine kayıt yaptırabilir.”

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 17 nci maddesinin ikinci, dördüncü ve yedinci fıkraları
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(2) Her ders için en az bir ara sınav ve bir yarıyıl/yıl sonu sınavı yapılır. Yarıyıl/yıl
sonu sınavından başarısız olan öğrencilere bütünleme sınav hakkı verilir. Ara sınav, yarıyıl/yıl
sonu ve bütünleme sınavlarının hangi tarihte ve nerede yapılacağı, sınav tarihinden en az iki
hafta önce ilgili birim yönetimince belirlenir ve öğrencilere duyurulur. Yarıyıl/yıl sonu veya
bütünleme sınavlarına girmeyen veya 40’ın altında puan alan öğrenciler başarısız kabul edilir.
Yarıyıl/yıl sonu ve bütünleme sınavlarına girebilmek için, devam koşulunu yerine getirmek ve
uygulamalardan başarılı olmak gerekir.”

“(4) Mezun olabilmesi için devam koşulunu yerine getirmiş olduğu başarısız tek dersi
kalan öğrencilere, dilekçe ile başvurmaları halinde bir defaya mahsus olmak üzere bütünleme
sınavını takip eden bir ay içinde tek ders sınav hakkı verilir. Zorunlu stajını tamamlamamış
öğrenciler de bu haktan faydalanabilir. Bu sınavdan E ve üzeri not alan öğrenciler başarılı sa-
yılır. Sadece tek ders sınav hakkını kullanan öğrenci katkı payı/öğrenim ücreti ödemez ve öğ-
rencilik haklarından yararlanamaz.”
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“(7) Sınavların düzeni birim yönetimince sağlanır. Sınavlarda kopya çeken, kopya çek-
me girişiminde bulunan, sınava hile karıştıran veya kopya çektiği ilgili öğretim elemanınca sı-
nav evrakının incelenmesi sonucu sonradan anlaşılan öğrenciye, o sınav için sıfır (0) not verilir
ve ilgili öğrenci hakkında, 18/8/2012 tarihli ve 28388 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yük-
seköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hükümlerine göre işlem yapılır.”

MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 19 uncu maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendinin (3)
numaralı alt bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“3) 17 nci maddenin beşinci fıkrasında belirtilen muafiyet sınavı sonucunda başarılı
olan öğrencilerin başarı durumlarını, Öğrenci Değişim Programları hariç başka bir yükseköğ-
retim kurumunda başarılmış dersleri, 16 ncı maddeye göre muaf kabul edilen dersler ile ku-
rumlar arası yatay geçişle gelen öğrencilerin önceki diploma programlarından aldığı derslerin
başarı notunu göstermek için MU (muaf) notu kullanılır. Başarı notu MU ile değerlendirilen
öğrenci o dersi başarmış sayılır ve bu başarı notu genel not ortalamasına katılmaz. Değişim
programında alınan derslere; ilgili birim yönetim kurulunca öğrenci müfredatına uygun AKTS
değeri ile yönetmeliğe göre harf notu belirlenir.”

MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin 22 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 22 – (1) Öğrenciler kayıtlı oldukları eğitim-öğretim programlarının gerek-

tirdiği bitirme ödevi, bitirme projesi, bitirme tezi veya stajı yapmak zorundadırlar. Tüm ders
ve uygulamalardan başarılı olsalar bile bu yükümlülükleri yerine getirmeyen öğrenciler mezun
olamaz. Bu durumdaki öğrencilerden katkı payı/öğrenim ücreti alınmaz. Birimlerin söz konusu
eğitim-öğretim faaliyetleri ile ilgili esaslar, öğretim birimi kurullarınca belirlenip Senato tara-
fından görüşülerek karara bağlanır.”

MADDE 9 – Aynı Yönetmeliğin 24 üncü maddesinin dördüncü fıkrası aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.

“(4) Diplomasını kaybeden öğrenciye, üzerinde diploma bilgileri ve kaçıncı kez dü-
zenlendiği bilgisi bulunan diplomanın ikinci nüshası düzenlenir.”

MADDE 10 – Aynı Yönetmeliğin 25 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 25 – (1) Programın süresi sonunda, disiplin cezası almamış, mezuniyet genel

not ortalaması 3.00 ile 3.49 arasında olan mezunlara onur belgesi, 3.50 ile 4.00 arasında olan
mezunlara ise üstün onur belgesi verilir.”

MADDE 11 – Aynı Yönetmeliğin 26 ncı maddesinin birinci fıkrasının birinci cümlesi
ve (a) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Aşağıda sayılan hallerde öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir:
a) Öğrencinin kayıt sırasında sahte, gerçeğe aykırı ve eksik belge verdiğinin veya yanlış

beyanda bulunduğunun ilgili yönetim/disiplin kurulu kararı ile tespit edilmiş olması,”
MADDE 12 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 13 – Bu Yönetmelik hükümlerini Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Rektörü

yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

26/6/2009 27270

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi Sayısı

1- 29/7/2010 27656
2- 21/10/2010 27736
3- 6/3/2011 27866
4- 25/8/2011 28036
5- 5/7/2012 28344
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Süleyman Demirel Üniversitesinden:
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ UYGULAMA VE

ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Süleyman Demirel Üniversitesi Diş hekimliği

Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına ve bu
organların görevlerine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Süleyman Demirel Üniversitesi Diş hekimliği Uygu-

lama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, ağız-diş ve çene sağlığı alanındaki faaliyetlerine,
yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma esaslarına ilişkin hükümleri
kapsar.

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

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

Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,
b) Dekan: Süleyman Demirel Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dekanını,
c) Fakülte: Süleyman Demirel Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesini,
ç) Merkez (Hastane): Süleyman Demirel Üniversitesi Diş Hekimliği Uygulama ve Araş-

tırma Merkezini (Hastanesini),
d) Merkez Müdürü (Hastane Başhekimi): Süleyman Demirel Üniversitesi Diş Hekimliği

Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürünü,
e) Müdür yardımcıları (Hastane Başhekim yardımcıları): Merkezin müdür yardımcıla-

rını,
f) Rektör: Süleyman Demirel Üniversitesi Rektörünü,
g) Üniversite: Süleyman Demirel Üniversitesini,
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları

Merkezin amaçları
MADDE 5 – (1) Merkezin amaçları; Merkeze başvuran acil ve diğer hastalara ayaktan

veya yatırılarak ağız, diş ve çene sağlığı hizmeti vermek, diş hekimi yetiştirmek, yardımcı sağ-
lık personeli eğitimine destek vermek, bilimsel eğitim-öğretim, araştırma ve uygulama olanağı
sağlamak amacıyla Tıp Fakültesi ve Üniversite bünyesindeki sağlık hizmetleri ile ilgili alan-
larda faaliyet gösteren fakülte, enstitü, yüksekokullar, uygulama ve araştırma merkezleri başta
olmak üzere diğer kurumlarla işbirliği yapmak, eğitim ve sağlık hizmetlerinin verimliliği ile
niteliğini arttırmak, tıbbi araştırma ve uygulamaların en üst düzeyde gerçekleşmesi için bilimsel
araştırma koşullarını hazırlamak, çağdaş hastane işletme yönetimi ilkeleri doğrultusunda faa-
liyette bulunmak ve ulaşılabilir kaliteli sağlık hizmeti sunulmasını sağlamaktır.
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Merkezin faaliyet alanları
MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:
a) Hastane bünyesinde; diş hekimliği uzmanlık disiplinlerinin tedavi protokolleri kap-

samında girişimsel cerrahi teknikleri uygulayarak, lokal ve genel ameliyathaneleri ile hastaların
ayaktan veya yatarak müşahede, muayene, teşhis, tedavi ve rehabilite edilmelerini sağlamak
ve konuyla ilgili birimleri oluşturmak.

b) Koruyucu diş hekimliği uygulamaları kapsamında sahada hizmet sunabilen ve bu
hizmetin sunumunda Fakültenin akademik ve idari personelini, sağlık ve yardımcı sağlık per-
soneli ile öğrencilerini ilgili birim amirlerinin izni ile çalıştırabilen, saha çalışmalarında ken-
dilerine destek verecek tüm kamu kurum ve kuruluşları ve sivil toplum örgütleri ile Rektörlük
bilgisi dâhilinde işbirliği yapabilen toplum ağız ve diş sağlığı birimini oluşturmak.

c) Ağız, diş ve çene sağlığı alanında hizmet verilmesini sağlamak ve bu konu ile ilgili
araştırma ve uygulamalarda bulunmak.

ç) Klinik dalları ve diğer disiplinlerle toplum sağlığına yönelik araştırmalar konusunda
işbirliğini sağlamak.

d) Amacı ile ilgili kamu kurum ve kuruluşlarıyla ortak projelerin geliştirilmesine imkân
sağlamak.

e) Toplumun ağız ve diş sağlığı konusundaki bilgi, davranış ve eksikliklerini tespit ede-
rek bunların giderilmesine yönelik projeler geliştirmek.

f) Üniversite öğrencilerinin ağız ve diş sağlığı konusunda yaşam bilinci kazanmalarını
ve Merkez projelerinde etkin görev almalarını sağlamak, bu amaçla özendirici eğitsel faaliyet-
lerde bulunmak ve bu alanda çalışmak isteyenleri desteklemek.

g) Sağlıklı bir toplumun geliştirilmesi için gerektiğinde kamu ve özel sektör kurum ve
kuruluşları ile işbirliği yaparak ülke düzeyinde bilim ve toplum arasında köprü görevini üst-
lenmek.

ğ) Ulusal ve uluslararası kamu ve özel sektör kurum ve kuruluşlarına Merkezin amaçları
doğrultusunda projeler hazırlamak, eğitim programları düzenlemek, bilimsel mütalaada bulun-
mak ve benzeri hizmetleri vermek.

h) Toplumun ağız ve diş sağlığı konusunda bilgilendirilmesi ve eğitilmesi amacıyla,
kitap, dergi, broşür ve benzeri basımları yapmak, yazılı ve görsel basın organlarında programlar
düzenlemek.

ı) Yönetim Kurulunun kararlaştıracağı diğer faaliyetlerde bulunmak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları
MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:
a) Merkez Müdürü ve Merkez müdür yardımcıları.
b) Yönetim Kurulu.
c) Danışma Kurulu.
Merkez Müdürü
MADDE 8 – (1) Merkez Müdürü, Fakültede çalışan öğretim üyeleri arasından Dekanın

önerisi ile Rektör tarafından üç yıllığına atanır. Süresi biten Merkez Müdürü, aynı usulle yeni-
den atanabilir veya süresinden önce aynı usulle değiştirilebilir.

(2) Dekanın görevi sona erdiğinde Merkez Müdürünün görevi de kendiliğinden sona
erer.

Merkez Müdürünün görevleri
MADDE 9 – (1) Merkez Müdürünün görevleri şunlardır:
a) Merkezin döner sermaye hizmetleri satın alma komisyonunun başkanlığını yapmak.
b) Merkezin gelişmesi için gerekli stratejik planları hazırlayarak Dekanlığa sunmak.

2 Temmuz 2013 – Sayı : 28695                              RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 55

Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 55



c) Merkez hizmetlerinin etkin ve verimli şekilde sürdürülebilmesi için gerekli tedbirleri
almak ve Merkeze bağlı idari, sağlık ve teknik tüm Merkez personelinin yönetim, koordinas-
yon, denetim ve genel gözetimini yapmak.

ç) Merkeze alınacak her türlü cari mal ve demirbaş malzemenin ilgili mevzuat hüküm-
leri çerçevesinde giriş-çıkış, yılsonu devir ve düşüm işlemlerinin yapılması ile kurulacak mua-
yene kabul komisyonlarının görev ve işlemlerini izlemek.

d) Merkez döner sermaye faaliyetlerinin etkin ve verimli olarak yürütülmesi, gelir kay-
bının azaltılması ile giderlerinin rasyonel olarak yapılması için gerekli koordinasyonu sağla-
mak, tedbirleri almak ve gerekli girişimlerde bulunmak, bünyesinde hizmet veren anabilim da-
lı/bilim dalı faaliyetlerinin gelir-gider dengesine göre performanslarını tespit etmek.

e) Bütçe, ödenek, kadro ve personel ihtiyaçları ile ilgili önerilerini gerekçesi ile birlikte
hazırlayarak Dekanlığa sunmak.

f) Hizmet satın alma yolu ile yapılan sözleşmelerin uygulanmasını ve denetimini sağ-
lamak.

g) Merkez için gerekli her türlü bilgisayar otomasyon programlarını geliştirmek, uy-
gulamak ve denetlemek.

ğ) Merkez hizmetlerinin yürütülmesi için gerekli her türlü cari mal ve hizmet alımı ile
cihaz ve diğer demirbaş malzeme temin ve bakım-onarım ihtiyacının, bina bakım-onarım ih-
tiyacının tespiti, zamanında temin edilmesi ve yapılması için gerekli tedbirleri almak, koordi-
nasyonu sağlamak ve gerekli girişimde bulunmak.

h) Enfeksiyon kontrol komisyonunun çalışmasını sağlamak.
ı) Görevini, kalite yönetim sistem politikası, hedefleri ve işlemlerine uygun olarak yü-

rütmek.
(2) Müdür, Hastanenin ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak yönetilmesinden De-

kana karşı sorumludur.
Merkez müdür yardımcıları
MADDE 10 – (1) Merkez Müdürünün önerisi ve Dekanın onayı ile Fakültede görev

yapan öğretim üyeleri arasından en fazla iki Merkez müdür yardımcısı atanabilir. Merkez mü-
dür yardımcıları, Merkez Müdürünün yapacağı yetki devrine göre Merkezin hizmetlerinin yü-
rütülmesinde Müdüre yardımcı olurlar.

(2) Merkez Müdürü, görevi başında bulunmadığı zaman, Dekanlık bilgisi dâhilinde
yardımcılarından birini vekil bırakır.

(3) Merkez Müdürünün görevi sona erdiğinde, yardımcılarının görevi de kendiliğinden
sona erer. Görev süresi biten müdür yardımcısı aynı usulle yeniden atanabilir veya süresinden
önce aynı usulle görevden alınabilir.

Hastane Müdürü
MADDE 11 – (1) Hastane Müdürü; sağlık idaresi veya sağlık kurumları işletmeciliği

lisans mezunu veya temel eğitimi idare ve işletmecilik olan fakültelerden mezun olup, tercihen
sağlık kurumları işletmeciliği alanında yüksek lisans yapmış olan ve/veya hastane yönetim hiz-
metlerinde beş yıl deneyimi olan adaylar arasından ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak
Dekanın önerisi ile Rektör tarafından atanır.

(2) Hastane Müdürü, Merkez Müdürünün görev ve sorumluluk alanları ile sınırlı olup,
Merkezin diğer yönetim organlarının belirlediği usul ve esaslara göre çalışmak ve verilen gö-
revleri yapmakla yükümlüdür.

Hastane müdür yardımcıları
MADDE 12 – (1) Hastane Müdürüne bağlı olarak görev yapan hastane müdür yardım-

cıları; sağlık idaresi veya sağlık kurumları işletmeciliği lisans mezunu veya temel eğitimi idare
ve işletmecilik olan fakültelerden mezun veya sağlık hizmetleri veren bir kamu kurumunda en
az üç yıl görev yapmış ve ilgili mevzuatta öngörülen şartlara uygun adaylar arasından Merkez
Müdürünün önerisi ile Rektör tarafından atanır.
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(2) Hastane müdür yardımcıları, Hastane Müdürünce yürütülen idari, mali ve teknik
hizmetlerden kendilerine verilenleri ilgili mevzuat çerçevesinde yerine getirir ve hizmetlerin
yürütülmesinde Hastane Müdürüne yardımcı olurlar.

Başhemşire ve görevleri
MADDE 13 – (1) Başhemşire; lisans düzeyinde eğitim veren okulların hemşirelik bö-

lümünden mezun ve en az beş yıl hemşirelik hizmeti olan adaylar arasından ilgili mevzuat hü-
kümlerine göre Merkez Müdürünün önerisi ile Dekan tarafından atanır.

(2) Merkezde görevli hemşireler ve sağlık hizmetlerinde çalışan diğer personel, baş-
hemşirenin sorumluluğunda olup; hemşirelik hizmetlerinin yönetim ve organizasyonu konu-
sunda Merkez yönetim organlarının belirlediği usul ve esaslara göre çalışmak ve verilen benzer
görevleri yapmakla yükümlüdür.

(3) Başhemşire, hemşirelik hizmetlerine yönelik çalışmalarını Merkez Müdürlüğü ile
koordinasyon halinde yürütür ve Merkez Müdürüne karşı sorumludur.

Yönetim Kurulu
MADDE 14 – (1) Yönetim Kuruluna Dekan, olmadığı durumda Merkez Müdürü baş-

kanlık eder. Yönetim Kurulu üyeleri şunlardır:
a) Dekan ve Dekan yardımcıları, Merkez Müdürü ve müdür yardımcıları ile Fakültede

görev yapan profesör, doçent ve yardımcı doçentlerin, farklı anabilim dallarından olmak üzere
kendi aralarından seçeceği birer temsilciden oluşan toplam üç öğretim üyesi.

Yönetim Kurulunun görevleri
MADDE 15 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:
a) İlgili mevzuat doğrultusunda Merkezin yönetimi ve işletilmesi için gerekli kararları

almak.
b) Merkezin faaliyette bulunan kliniklerinin ve laboratuvar birimlerinin, idari ünitelerin,

ortak kullanım sahalarının ve yeni kurulan ünitelerin etkin çalışması için yerleşim plânlarını
yapmak ve koordinasyonu sağlamak.

c) Merkez Müdürü tarafından hazırlanan çalışma raporlarını ve istatistikî verileri de-
ğerlendirmek ve gerektiğinde Merkez faaliyetlerinin geliştirilmesi ve iyileştirilmesi için öne-
rilerde bulunmak.

ç) Merkezin daha iyi sağlık hizmeti verebilmesi için gerekli olan birimleri, klinikleri,
laboratuvarları, hastalara yönelik tanı ve tedavi üniteleri ile eğitim birimlerini kurmak ve bu
birimlerin yönetim esaslarını ilgili birimlerle işbirliği içinde hazırlamak.

d) Merkezin kadro ve mali kaynaklarını inceleyerek bütçe tasarısı hakkında Dekanlığa
sunulmak üzere görüş hazırlamak.

e) İlgili mevzuat hükümlerine göre kendisine verilen diğer görevleri yapmak.
(2) Yönetim Kurulu raportörlüğünü Hastane Müdürü, olmadığı durumlarda Fakülte Se-

kreteri yapar.
Danışma kurulu ve görevleri
MADDE 16 – (1) Danışma Kurulu; Dekanın başkanlığında, Merkez Müdürü, anabilim

dalı başkanları, Diş Hekimliği uzmanlık öğrencileri ve araştırma görevlilerinin kendi araların-
dan seçeceği bir temsilci, Başhemşire ve Merkez Müdürünün daveti halinde ilgili birim/ünite
sorumlularından oluşur. Seçilecek danışma kurulu üyeleri, bir yıl için seçilir, süresi biten üye
yeniden seçilebilir.

(2) Danışma Kurulu, gerekli olduğu takdirde, Dekanın çağrısı ile salt çoğunlukla top-
lanarak, her kesimden gelen eleştiri ve önerileri değerlendirir ve bunlar arasından Merkezin
amaçlarına uygun ve hastane hizmetleri açısından yararlı bulunan tavsiye niteliğindeki görüş
ve önerilerde bulunarak prensip kararları alır.

(3) Rektör, ihtiyaç halinde Danışma Kurulunu toplantıya çağırabilir. Danışma Kurulu-
nun raportörlüğünü Hastane Müdürü, olmadığı durumlarda Fakülte Sekreteri yapar.
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DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Merkez ünite ve birimleri
MADDE 17 – (1) Merkezde ve Merkeze bağlı olarak çalışan sağlık hizmetleriyle gö-

revli ünitelerde bulunan yataklı servis, ameliyathane, klinik veya laboratuvar birimleri ile Mer-
kezin idari işlerinde görevli diğer idari birimleri, yürüttükleri hizmetler açısından Dekan ve
Merkez Müdürüne karşı sorumludur.

(2) Merkezin faaliyet alanlarında görevli anabilim dalı başkanları, laboratuvar ve klinik
sorumluları; sorumluluk alanlarına giren bölgelerde hizmetlerin en verimli ve en iyi şekilde
gerçekleştirilmesinden Merkez yönetimi ile işbirliği ve koordinasyon içinde olmakla yükümlü
ve sorumludurlar.

(3) Merkezde, ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak, ihtiyaç duyulan alanlarda hiz-
met ve eğitim kalitesini ve verimliliği artırmak amacıyla çalışma grupları, komisyon, komite,
ünite ve bağlı birimler kurulabilir. Bunların çalışma usul ve esasları Yönetim Kurulunca belir-
lenir.

Klinik sorumlusu ve görevleri
MADDE 18 – (1) Anabilim/bilim dalı klinik sorumlusu, o anabilim/bilim dalında görev

yapan öğretim üyeleri arasından, yoksa diğer anabilim dallarından, anabilim dalı akademik ku-
rul kararı ile aylık liste halinde belirlenerek Dekanlığa her ayın en geç son iş gününe kadar bil-
dirilir.

(2) Klinik sorumlusu öğretim üyesi, ilgili klinikte sunulan tıbbi uygulamalar ile ilgili
olarak Dekana karşı sorumludur.

(3) Klinik sorumlusu; ilgili kliniğin bu Yönetmelik ve ilgili diğer mevzuat hükümleri
çerçevesinde çalıştırılmasından, ilgili kayıtların tutulmasından ve korunmasından ayrıca alt
yapı ile ilgili donanımın usulüne uygun kullandırılmasından Merkez Müdürüne karşı sorum-
ludur.

(4) Klinikte hizmet sunan ve/veya eğitim alan stajyer öğrenciler ve doktora/uzmanlık
öğrencilerinin bu Yönetmelik hükümlerine göre çalışmalarından klinik sorumlusu sorumludur.
Bu kadrolar dışındaki personelin hizmet ilkelerine uygun çalışmalarının denetim sorumluluğu
da klinik sorumlusuna aittir.

Oylama usulü
MADDE 19 – (1) Bu Yönetmelikte geçen kurullarda her üye oyunu kabul veya ret ola-

rak vermekle yükümlüdür. Çekimser oy kullanamaz. Toplantı yeter sayısı kurul üye tam sayı-
sının yarıdan bir fazlasıdır. Tüm kurullarda kararlar toplantıya katılanların salt çoğunluğu ile
alınır. Oyların eşitliği halinde Başkanın oyu yönünde çoğunluk sağlanmış sayılır.

Hüküm bulunmayan haller
MADDE 20 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde; ilgili diğer mevzuat

hükümleri ile Yükseköğretim Kurulu, Senato ve Fakülte Yönetim Kurulu kararları uygulanır.
Yürürlükten kaldırılan yönetmelik
MADDE 21 – (1) 25/10/2011 tarihli ve 28095 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Sü-

leyman Demirel Üniversitesi Diş Hekimliği Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği yü-
rürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük
MADDE 22 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 23 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Süleyman Demirel Üniversitesi Rektörü

yürütür.
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TEBLİĞLER
Ekonomi Bakanlığından:

İTHALATTA GÖZETİM UYGULANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ
(TEBLİĞ NO: 2008/6)’İN YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMASINA

İLİŞKİN TEBLİĞ

MADDE 1 – 6/2/2008 tarihli ve 26779 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta
Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2008/6) yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 2 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3 – Bu Tebliğ hükümlerini Ekonomi Bakanı yürütür.

—— • ——
Ekonomi Bakanlığından:

İTHALATTA KORUNMA ÖNLEMLERİNE İLİŞKİN TEBLİĞ
(TEBLİĞ NO: 2013/4)

Kapsam
MADDE 1 – (1) Bu Tebliğ, 5/5/2013 tarihli ve 28638 sayılı Resmî Gazete’de yayım-

lanan İthalatta Korunma Önlemlerine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2013/3) ile başlatılan ve
10/5/2004 tarihli ve 2004/7305 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan İthalatta
Korunma Önlemleri Hakkında Karar ve 8/6/2004 tarihli ve 25486 sayılı Resmî Gazete’de ya-
yımlanan İthalatta Korunma Önlemleri Yönetmeliği çerçevesinde yürütülen soruşturma sonu-
cunda alınan kararı içermektedir.

Soruşturma
MADDE 2 – (1) Ekonomi Bakanlığı İthalat Genel Müdürlüğü tarafından yürütülerek

tamamlanan soruşturma sonucunda ulaşılan bilgi ve bulguları içeren özet sonuç raporu Bakan-
lığa ait ticaret politikası savunma araçları (www.tpsa.gov.tr) web sayfasının korunma önlemleri
bölümünde yer almaktadır.

Karar
MADDE 3 – (1) İthalatta Korunma Önlemlerini Değerlendirme Kurulu, 7009.91

GTP’li eşyanın İran menşeli olanları için yürürlükte bulunan korunma önleminin dört yıl sü-
reyle uzatılmasına, kota miktarının aşağıda yer alan tabloda gösterildiği şekilde belirlenmesine
toplantıya katılan üyelerin oy birliği ile karar vermiştir.

Kotanın uygulanması
MADDE 4 – (1) Kota kapsamındaki eşyanın İran menşeli olanlarının ithalatı ancak

Ekonomi Bakanlığınca (İthalat Genel Müdürlüğü) düzenlenecek ithal lisansı ile yapılır. İthal
lisansı gümrük beyannamesinin tescilinde ilgili gümrük idaresince aranır. İthal lisansının bir
örneği gümrük beyannamesine eklenir.

(2) Kota başvuru, dağıtım ve kullanım usul ve esasları çıkarılacak olan tebliğler ile ilan
edilecektir.

Yürürlük
MADDE 5 – (1) Bu Tebliğ 3/7/2013 tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 6 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Ekonomi Bakanı yürütür.
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Ekonomi Bakanlığından:

İTHALATTA KORUNMA ÖNLEMLERİNE İLİŞKİN TEBLİĞ

(TEBLİĞ NO: 2013/5)

Kapsam

MADDE 1 – (1) Bu Tebliğ, 2/10/2012 tarihli ve 28429 sayılı Resmî Gazete’de yayım-

lanan İthalatta Korunma Önlemlerine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2012/15) ile başlatılan ve

10/5/2004 tarihli ve 2004/7305 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan İthalatta

Korunma Önlemleri Hakkında Karar ve 8/6/2004 tarihli ve 25486 sayılı Resmî Gazete’de ya-

yımlanan İthalatta Korunma Önlemleri Yönetmeliği çerçevesinde yürütülen soruşturma sonu-

cunda alınan kararı içermektedir.

Soruşturma

MADDE 2 – (1) Ekonomi Bakanlığı İthalat Genel Müdürlüğü tarafından yürütülerek

tamamlanan soruşturma sonucunda ulaşılan bilgi ve bulguları içeren özet sonuç raporu Bakan-

lığa ait ticaret politikası savunma araçları (www.tpsa.gov.tr) web sayfasının korunma önlemleri

bölümünde yer almaktadır.

Karar

MADDE 3 – (1) İthalatta Korunma Önlemlerini Değerlendirme Kurulu, 3920.20.21.00.19

GTİP’li eşyanın İran menşeli olanlarının ithalatında 4 (dört) yıl süreyle miktar kısıtlaması (kota)

şeklinde korunma önlemi uygulanmasına ve kota miktarının aşağıda yer alan tabloda gösteril-

diği şekilde tespit edilmesine toplantıya katılan üyelerin oy birliği ile karar vermiştir.

Kotanın uygulanması

MADDE 4 – (1) Kota kapsamındaki eşyanın İran menşeli olanlarının ithalatı ancak

Ekonomi Bakanlığınca (İthalat Genel Müdürlüğü) düzenlenecek ithal lisansı ile yapılır. İthal

lisansı gümrük beyannamesinin tescilinde ilgili gümrük idaresince aranır. İthal lisansının bir

örneği gümrük beyannamesine eklenir.

(2) Kota başvuru, dağıtım ve kullanım usul ve esasları çıkarılacak olan tebliğler ile ilan

edilecektir.

Yürürlük

MADDE 5 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 6 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Ekonomi Bakanı yürütür.
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Sermaye Piyasası Kurulundan:
PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKETLERİ VE BU ŞİRKETLERİN

FAALİYETLERİNE İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİ
(III-55.1)

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar

Amaç ve kapsam
MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, 6/12/2012 tarihli ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası

Kanununun 55 inci maddesi hükümleri çerçevesinde faaliyet gösteren portföy yönetim şirket-
lerine ve bu şirketlerin faaliyetlerine ilişkin esasları düzenlemektir.

Dayanak
MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanununun 35 inci madde-

sinin birinci fıkrasının (ç) bendi, 39 uncu maddesi ile 55 inci maddesine dayanılarak düzen-
lenmiştir.

Tanımlar
MADDE 3 – (1) Bu Tebliğde geçen;
a) Birlik: Türkiye Sermaye Piyasaları Birliğini,
b) Borsa: 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanununun 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının

(ç) bendinde tanımlanan sistemler ve pazar yerleri ile yurt dışı borsaları,
c) Fon: Yatırım fonunu,
ç) İhtisas Personeli: Kurulun lisanslamaya ilişkin düzenlemelerinde tanımlanan perso-

neli,
d) Kanun: 6362 sayılı Kanunu,
e) KAP: Kamuyu Aydınlatma Platformunu,
f) Katılma Payı: Yatırımcının sahip olduğu hakları taşıyan ve fona katılımını gösteren,

kayden izlenen sermaye piyasası aracını,
g) Kolektif Yatırım Kuruluşu: Kanun kapsamında kurulan yatırım fonları ve yatırım

ortaklıklarını,
ğ) Kurul: Sermaye Piyasası Kurulunu,
h) MKK: Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.’yi,
ı) Müfettiş: Portföy yönetim şirketinin merkez ve merkez dışı örgütlerinin faaliyetlerinin

sermaye piyasası mevzuatı ve ilgili diğer mevzuat hükümleri yanında, esas sözleşme ve iç
kontrol ile risk yönetim sistemine yönelik yazılı prosedürler çerçevesinde yürütülmesinin gö-
zetimi ve denetiminden sorumlu personeli,

i) Müşteri: İmzalanacak portföy yönetim sözleşmesi çerçevesinde portföy yönetim şir-
ketinden hizmet alan kolektif yatırım kuruluşlarını,

j) Önemli Etkiye Sahip Ortak: Şirketin sermaye veya oy haklarının dolaylı olarak %5
veya daha fazlasını temsil eden paylara veya bu oranın altında olsa dahi genel kurulda yönetim
kurulu üye sayısının salt çoğunluğuna karşılık gelen sayıda üyelikler için seçme veya aday
gösterme hakkı veren imtiyazlı paylara sahip olunmasını,

k) Portföy: Para ve sermaye piyasası araçları, kıymetli madenler ile Kurulca uygun gö-
rülen varlıklar ve işlemlerin tümünü,

l) Portföy Saklayıcısı: Kanunun 56 ncı maddesi kapsamında portföy saklama hizmetini
yürüten kuruluşu,

m) Portföy Yöneticiliği: Bireysel ve kolektif portföy yöneticiliği faaliyetini,
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n) SPL: Sermaye Piyasası Lisanslama Sicil ve Eğitim Kuruluşu A.Ş.’yi,
o) Şirket: Portföy yönetim şirketini,
ö) Takasbank: İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş.’yi,
p) Teşkilatlanmış Diğer Pazar Yerleri: Borsalar dışında sermaye piyasası araçlarının

alıcı ve satıcılarını bir araya getiren, alım ve satımına aracılık eden, bunlar için sistemler ve
platformlar oluşturan ve bunları işleten alternatif işlem sistemlerini, çok taraflı işlem platform-
larını ve teşkilatlanmış diğer piyasaları,

r) TTK: 13/1/2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununu,
s) TTSG: Türkiye Ticaret Sicili Gazetesini,
ş) Yatırım Kuruluşu: Aracı kurumlar ile yatırım hizmeti ve faaliyetinde bulunmak üzere

kuruluş ve faaliyet esasları Kurulca belirlenen diğer sermaye piyasası kurumlarını ve bankaları,
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Portföy Yönetim Şirketlerinin Kuruluş Esasları

Portföy yönetim şirketi
MADDE 4 – (1) Portföy yönetim şirketi, ana faaliyet konusu fonların kurulması ve yö-

netimi olan ve anonim ortaklık şeklinde kurulan sermaye piyasası kurumudur. Yatırım ortak-
lıklarının, 28/3/2001 tarihli ve 4632 sayılı Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Ka-
nunu kapsamında kurulan emeklilik yatırım fonlarının ve bunların muadili yurt dışında kurul-
muş yabancı kolektif yatırım kuruluşlarının portföylerinin yönetimi de Şirketin ana faaliyet
konusu kapsamında değerlendirilir.

(2) Şirketin, münhasıran payları yurt dışında yerleşik kişilere pazarlanacak yabancı ko-
lektif yatırım kuruluşu kurmak ve yönetmek, yurt dışında yerleşik kişilere portföy yönetim hiz-
meti vermek ve bu Tebliğ kapsamındaki yan hizmetleri sunmak üzere veya bu Tebliğin kolektif
portföy yöneticiliğine ilişkin hükümleri kapsamında münhasıran girişim sermayesi yatırım fon-
larını veya gayrimenkul yatırım fonlarını kurmak ve yönetmek üzere kurulması da mümkündür.

(3) Şirket, Kuruldan yetki belgesi almak koşuluyla portföy yöneticiliği ve yatırım da-
nışmanlığı faaliyetinde bulunabilir. Bir yetki belgesi ile bir veya birden fazla yatırım hizmeti
ve faaliyeti izni verilebilir.

(4) Yetki belgesine tabi olmaksızın Kurula bildirimde bulunmak şartıyla;
a) Şirket Kanunun 38 inci maddesinin birinci fıkrasının (c) bendinde yer alan yan hiz-

meti,
b) Bu Tebliğin 28 inci maddesinin birinci fıkrasının (c) bendinde belirtilen özsermayeye

sahip Şirket Kanunun 38 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde yer alan yan hizmeti de,
c) Bu Tebliğin 28 inci maddesinin birinci fıkrasının (ç) bendinde belirtilen özsermayeye

sahip Şirket Kanunun 38 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (e) bentlerinde yer alan yan
hizmeti de

Kurulca belirlenen esaslar çerçevesinde verebilir.
(5) Kurula yapılan bildirimi takip eden 30 gün içinde Kurulca aksi yönde görüş bildi-

rilmedikçe, bildirimde bulunulan yan hizmet Kurulun yatırım hizmetleri ve faaliyetlerine ilişkin
düzenlemelerine uygun olarak yürütülür.

(6) Şirketin kurucusu olduğu fonları temsil ve ilzama yönetim kurulu yetkilidir. Yönetim
kurulu bu yetkisini bir veya daha fazla murahhas üyeye veya müdür olarak üçüncü kişilere
devredebilir. Ancak, Şirketin kurucusu olduğu fonların kuruluş, katılma payı ihracı, dönüşüm,
tasfiye, yönetim ücreti artışı ile katılma payı sahiplerinin yatırım kararlarını etkileyebilecek
nitelikteki işlemlerinin yönetim kurulu kararı ile yapılması zorunludur.
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Portföy yönetim şirketinin kuruluş şartları
MADDE 5 – (1) Kuruluş izni başvurularının Kurulca değerlendirilebilmesi için Şirke-

tin;
a) TTK hükümleri uyarınca kayıtlı sermaye sistemine tabi anonim ortaklık şeklinde ku-

rulması,
b) Paylarının tamamının nama yazılı olması,
c) Paylarının nakit karşılığı çıkarılması,
ç) Başlangıç sermayesinin en az 2.000.000 TL olması,
d) Esas sözleşmesinin Kanun hükümlerine ve Kurul düzenlemelerine uygun olması,
e) Kurucu ortakları ile tüzel kişi kurucu ortaklarının önemli etkiye sahip ortaklarının;
1) Müflis olmaması, konkordato ilân etmiş olmaması ya da hakkında iflasın ertelenmesi

kararı verilmiş olmaması,
2) Faaliyet izinlerinden biri Kurulca iptal edilmiş kuruluşlarda, bu müeyyideyi gerek-

tiren olayda sorumluluğu bulunan kişilerden olmaması,
3) Kanunda yazılı suçlardan kesinleşmiş mahkûmiyetinin bulunmaması,
4) 14/1/1982 tarihli ve 35 sayılı Ödeme Güçlüğü İçinde Bulunan Bankerlerin İşlemleri

Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ve eklerine göre kendileri veya ortağı olduğu kuru-
luşlar hakkında tasfiye kararı verilmemiş olması,

5) 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen
süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı beş yıl veya daha fazla süreyle hapis
cezasına ya da devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı
suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hi-
leli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, bilişim sistemini engelleme,
bozma, verileri yok etme veya değiştirme, banka veya kredi kartlarının kötüye kullanılması,
suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, kaçakçılık, vergi kaçakçılığı veya haksız
mal edinme suçlarından mahkûm olmaması,

6) 7/2/2013 tarihli ve 6415 sayılı Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkında Ka-
nunda düzenlenen suçlardan mahkum olmaması,

7) Gerekli mali güç ve işin gerektirdiği dürüstlük ve itibara sahip bulunması,
8) Muaccel vergi borcu bulunmaması,
f) Ortaklık yapısının şeffaf ve açık olması,
zorunludur.
(2) Bu maddenin birinci fıkrasının (e) bendinin (1) nolu alt bendinde belirtilen şartlar,

iflasın kaldırılmasına, kapatılmasına veya konkordato teklifinin tasdikine ilişkin kararın, (2)
nolu alt bendinde yer alan şartlar ise buna ilişkin kararın kesinleşme tarihinden itibaren on yıl
geçmesi hâlinde, bu fıkranın uygulamasında dikkate alınmaz.

(3) Şirket kuruluşu ve ortaklık yapısı değişikliği başvurularında ortakların işlem yasaklı
olmaması şartı da aranır.

(4) Şirket ortaklarının yabancı uyruklu olması veya yurtdışında yerleşik olması halinde,
bu maddede belirtilen belgelerin muadili istenir ve Kurulca yabancı ortağın ülkesindeki yetkili
otoriteden söz konusu ortak hakkında görüş alınır.

(5) Kurucu ortağın banka olması halinde, bankanın bu maddenin birinci fıkrasının (e)
bendinin (8) nolu alt bendinde belirtilen niteliği taşıdığını tevsik eden bilgi ve belgelerin Kurula
gönderilmesi yeterlidir. Bankada sahip olunan doğrudan ve dolaylı pay sahipliği yoluyla Şir-
kette dolaylı pay sahibi olan kişiler için bu maddenin birinci fıkrasının (e) bendi hükmü uygu-
lanmaz. Bankanın şirkette doğrudan veya dolaylı olarak pay sahibi olması halinde, Bankacılık
Düzenleme ve Denetleme Kurumunun uygun görüşü alınır.
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Ticaret unvanı ve işletme adı kullanımı
MADDE 6 – (1) Şirketin ticaret unvanında “portföy yönetimi” ibaresini kullanması

zorunludur. Şirketin, münhasıran girişim sermayesi yatırım fonlarını veya gayrimenkul yatırım
fonlarını kurmak ve yönetmek üzere kurulması halinde ticaret unvanında “girişim sermayesi
portföy yönetim şirketi” veya “gayrimenkul portföy yönetim şirketi” ibaresinin kullanılması
zorunludur. Şirketin işletme adı kullanmak istemesi halinde Kuruldan izin alması ve bu adı da
tescil ve ilan ettirmesi zorunludur.

(2) Şirketin yazılı ve görsel basın ve yayın organlarında yer alacak her türlü ilan ve rek-
lamları ile tüm yazışmalarında işletme adı ile birlikte ticaret unvanını kullanması zorunludur.

Kuruluş işlemleri
MADDE 7 – (1) Kurucular,
a) Kurulca belirlenen standartlara uygun olarak hazırlanan kuruluş başvuru formu ve

esas sözleşme taslağı,
b) Bu Tebliğin (1) ve (2) numaralı eklerinde yer alan örneklere uygun şekilde düzenle-

nen noter onaylı beyanname,
c) Kurucu tüzel kişilerin kurulacak şirkete ortak olunmasına ilişkin yetkili kurullarından

alınmış noter onaylı karar örnekleri,
ç) Kurucuların bu Tebliğin 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (e) bendi ve üçüncü fık-

rasında yer alan kuruluş şartlarını taşıdıklarını tevsik eden belgeler,
d) Kurulca istenecek diğer bilgi ve belgeler
ile birlikte kuruluş izni almak üzere Kurula başvururlar.
(2) Tüzel kişi kurucu ortakların bağımsız denetimden geçmiş mali tablolarının Kurula

iletilmesi halinde bu ortaklar için bu maddenin birinci fıkrasının (b) bendinde yer alan beyan-
name hazırlama zorunluluğu aranmaz.

(3) Yabancı uyruklu veya yurtdışında yerleşik kişilerce temin edilecek bilgi ve belgeler
hakkında bu madde hükümleri kıyasen uygulanır. Kurul, temin edilecek belgelerin yeminli ter-
cüman tarafından tercüme edilmesini isteyebilir.

(4) Kurul, kuruluş başvurularında Şirketin tüzel kişi ortaklarında özel bağımsız denetim
yaptırmış olma şartını arayabilir. Bu şart faaliyet izni ve ortaklık yapısı değişikliği başvurula-
rında da aranabilir.

(5) Kuruluş başvuruları, gerekli belgelerin Kurula eksiksiz olarak sunulmasından iti-
baren altı ay içinde Kurul tarafından karara bağlanır ve keyfiyet ilgililere bildirilir. Kurulca ya-
pılacak değerlendirme sonucunda başvurunun uygun görülmesi halinde, Şirket tarafından ku-
ruluş işlemlerinin tamamlanması için Gümrük ve Ticaret Bakanlığına başvurulur.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Portföy Yönetim Şirketlerinin Faaliyet Şartları

Faaliyet şartları ve faaliyet izni
MADDE 8 – (1) Şirket, portföy yöneticiliği faaliyetine başlayabilmek için, Kurulca

kuruluş izninin verildiği tarihten itibaren en geç üç ay içinde gerekli faaliyet izni ve yetki bel-
gesinin alınması talebiyle Kurula başvurmak zorundadır. Aksi halde verilen kuruluş izni iptal
edilir.

(2) Faaliyet izni başvurularının Kurulca değerlendirilebilmesi için Şirketin;
a) Kuruluş şartlarını kaybetmemiş olması,
b) Bu Tebliğin 28 inci maddesinde yer alan sermaye yeterliliğine ilişkin yükümlülükleri

yerine getirmiş olması,
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c) Kurulca belirlenecek tutarda bir teminatı Takasbank nezdinde bloke etmiş olması,
ç) Portföy saklama hizmeti alınması konusunda portföy saklayıcısı ile sözleşme imza-

lamış olması,
d) Yöneticilerinin ve personelinin, bu Tebliğin 20 nci maddesinde belirtilen şartları ta-

şımaları,
e) Bünyesinde portföy yöneticiliği faaliyetinin yürütülebilmesi için portföyünü yöne-

teceği kolektif yatırım kuruluşuna göre Kurulun ilgili düzenlemelerinde öngörülen nitelikleri
sağlayan ikiden az olmamak üzere yeterli sayıda portföy yöneticisini istihdam etmiş olması,

f) Bünyesinde araştırma faaliyetlerinin yürütülebilmesini teminen yeterli sayıda araş-
tırma uzmanından oluşan bir araştırma birimini oluşturmuş olması,

g) Muhasebe, kayıt, bilgi ve belge sistemi ile düzenli iş akışı ve haberleşmeyi sağlaya-
cak yeterli bir organizasyonu kurmuş olması, münhasıran bu görevi yerine getirecek bir per-
soneli istihdam etmiş olması ve bilgi işlem altyapısını da içerecek şekilde teknik donanımı
oluşturmuş olması,

ğ) Genel müdürü atamış olması,
h) Bu Tebliğin 10, 11, 12, 13, 14 ve 19 uncu maddelerindeki esaslara uygun organizas-

yon yapısını oluşturmuş, iç kontrol ve risk yönetim sistemi ile teftiş birimi ve fon hizmet biri-
mini kurmuş, personelin buna uygun görev tanımları ile yetki ve sorumluluklarını belirlemiş
olması,

zorunludur.
(3) Şirkette görevli her seviyedeki ihtisas personelinin yetki, görev ve sorumluluklarını

içeren görev tanımları ile iş akış prosedürleri yazılı hale getirilir ve yönetim kurulunca karara
bağlanarak ilgili personele imza karşılığında teslim edilir. Söz konusu görev tanımları etkin
bir iç kontrolün sağlanmasını teminen tüm personelin kendi görevlerini yazılı prosedürlere uy-
gun olarak yerine getirme yükümlülükleri ile meslek ilkeleri ile bağdaşmayan uygulamalar ve
kurum politikalarına aykırı veya yasal olmayan faaliyetler gibi hususları üst yönetime aktar-
malarını sağlayacak prosedürleri de içermelidir. Görev, yetki ve sorumluluklar ile iş akış pro-
sedürlerindeki değişiklikler de personele imza karşılığında tebliğ edilir.

(4) Şirketin kurucusu olduğu fonların portföyü, Şirket tarafından yönetilebileceği gibi,
Şirket bu hizmeti imzalanacak bir sözleşme ile başka bir portföy yönetim şirketinden de alabilir.
Alınacak portföy yönetimi hizmetine ilişkin esaslar bu Tebliğin (3) numaralı ekinde yer alan
asgari unsurları içeren bir sözleşme çerçevesinde belirlenir. Sözleşmenin bir örneğinin, yapıldığı
tarihten itibaren altı iş günü içinde Kurula gönderilmesi zorunludur. Şirket ile sözleşme yapan
tarafın yabancı bir ülkede faaliyette bulunması halinde, söz konusu kuruluşun o ülkedeki ilgili
otorite tarafından portföy yöneticiliği faaliyeti yapabilmesi konusunda yetkilendirildiğine ilişkin
bir belge ile sözleşmenin bir örneğinin, sözleşmenin yürürlük tarihinden en geç 15 iş günü
önce Kurula gönderilmesi zorunludur. Şirketin kurucusu olduğu fonun portföyünün yönetimine
ilişkin hizmetin dışarıdan alınması halinde dahi Şirketin fonun yönetimine ilişkin sorumluluğu
devam eder.

(5) Portföy saklayıcısı ve fon portföyüne varlık alım-satımına aracılık hizmeti veren
yatırım kuruluşunun yöneticileri ile bu kuruluşları temsil ve ilzama yetkili kişiler, Şirkette
ortak, yönetici ya da temsilci olamazlar. Şirketin ortakları, yöneticileri ile bu şirketleri temsil
ve ilzama yetkili kişiler de portföy saklayıcısında yönetici ya da temsilci olamazlar. Bu hükmün
uygulanmasında yönetici ile temsil ve ilzama yetkili kişiler; yönetim kurulu başkan ve üyeleri,
genel müdür, genel müdür yardımcıları ve sermaye piyasaları ile ilgili birimlerin yönetiminden
sorumlu kişiler ile bu kişilerin bağlı olduğu yöneticilerdir.
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(6) Bu Tebliğde yer alan hükümlere ek olarak, gayrimenkul yatırım fonu ve girişim ser-
mayesi yatırım fonu kuracak ve yönetecek Şirket için Kurulun girişim sermayesi yatırım fonu
ile gayrimenkul yatırım fonuna ilişkin düzenlemelerinde yer alan yönetici, personel ve orga-
nizasyon yapısına ilişkin hükümler saklıdır.

(7) Yetki belgesinin verilmesinden önce 2/7/1964 tarihli ve 492 sayılı Harçlar Kanunu
uyarınca gerekli harcın yatırılması ve ödemeye ilişkin makbuzun Kurula ibrazı zorunludur.
Kurulca bildirim yapılmasını müteakip en geç bir ay içinde harcın ödendiğine ilişkin makbuzun
Kurula iletilmemesi halinde faaliyet izni iptal edilir.

(8) Şirketin faaliyet izni aldıktan sonra faaliyeti süresince faaliyet şartlarını sağlaması
zorunludur. Bu şartların herhangi birinin kaybedilmesi halinde durumun üç iş günü içinde Ku-
rula bildirilmesi zorunludur.

Faaliyetleri sınırlı portföy yönetim şirketlerine ilişkin esaslar
MADDE 9 – (1) Münhasıran payları yurt dışında yerleşik kişilere pazarlanacak yabancı

kolektif yatırım kuruluşu kurmak ve yönetmek, yurt dışında yerleşik kişilere portföy yönetim
hizmeti vermek ve bu Tebliğ kapsamındaki yan hizmetleri sunmak üzere kurulan şirketler ve
münhasıran girişim sermayesi yatırım fonlarını veya gayrimenkul yatırım fonlarını kurmak ve
yönetmek üzere kurulan şirketlere ilişkin olarak, bu madde hükümlerine aykırı olmayan Teb-
liğ’in diğer hükümleri saklı kalmak üzere, aşağıdaki esaslar uygulanır.

a) Şirket hakkında bu Tebliğin 8 inci maddesinin ikinci fıkrasının (e) bendi, 20 nci mad-
desinin üçüncü fıkrasının (a), (b) ve (c) bentleri ve 28 inci maddesinin beşinci fıkrası hükümleri
uygulanmaz. Şirket hakkında bu Tebliğin 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (ç) bendinde be-
lirtilen başlangıç sermayesi tutarı ile 28 inci maddesinin birinci, ikinci ve dördüncü fıkralarında
belirtilen asgari özsermaye ve sermaye tutarları yarısı olarak uygulanır.

b) Şirket bünyesinde portföyün para ve sermaye piyasası araçlarına ilişkin kısmının yö-
netimi için en az bir portföy yöneticisi istihdam edilmesi zorunludur.

c) Sermaye yeterliliğine ilişkin olarak hazırlanacak tablolar ayda bir olmak üzere ilgili
dönemi takip eden beş iş günü içerisinde Kurulca uygun görülen yöntemlerle Kurula gönderilir.
Kurul gerekli görmesi halinde bu tabloların hesaplama ve Kurula gönderilme zamanını değiş-
tirebilir.

ç) Şirket, bu Tebliğin 19 uncu maddesinde belirtilen esaslar çerçevesinde, teftiş hizme-
tini, iç kontrol hizmetini ve araştırma hizmetini yatırım kuruluşlarından, kontrolü ve takibi yö-
netim kurulu tarafından gerçekleştirilmek şartıyla risk yönetim sistemine ilişkin hizmeti yatırım
kuruluşlarından ve Kurulca uygun görülecek uzmanlaşmış diğer kuruluşlardan alabilir. İç kont-
rol elemanının görev ve sorumlulukları, tecrübe şartını taşımak kaydıyla müfettiş tarafından
da yerine getirilebilir.

d) Gayrimenkul portföy yönetim şirketleri ile girişim sermayesi portföy yönetim şir-
ketlerinde görev alacak fon müdürünün finansal piyasalar alanında en az üç yıllık tecrübeye
sahip olması gerekir.

e) Gayrimenkul portföy yönetim şirketleri ve girişim sermayesi portföy yönetim şir-
ketleri, bireysel portföy yöneticiliği faaliyeti ve yatırım danışmanlığı faaliyeti ile kurucusu
veya yöneticisi olmadığı yatırım fonlarının katılma paylarına ilişkin olarak pazarlama ve da-
ğıtım faaliyetinde bulunamaz, bu Tebliğde yer alan yan hizmetleri veremez.

f) Gayrimenkul portföy yönetim şirketlerinin yönetim kurulu üyelerinden en az birinin
ve genel müdürün gayrimenkul alım satım işi haricinde gayrimenkul yatırımları konusunda en
az beş yıllık tecrübeye sahip olması zorunludur. Şirket bünyesinde Kurulun lisanslamaya ilişkin
düzenlemeleri uyarınca gayrimenkul değerleme uzmanlığı lisansına sahip bir değerleme uzmanı
ile bu fıkrada belirtilen yönetim kurulu üyesi ile genel müdürden oluşan bir yatırım komitesinin
oluşturulması zorunludur.
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g) Girişim sermayesi portföy yönetim şirketinin yönetim kurulu üyelerinden en az bi-
rinin ve genel müdürün girişim sermayesi yatırımları konusunda en az beş yıllık tecrübeye
sahip olması zorunludur. Ayrıca, dört yıllık yükseköğrenim görmüş ve girişim sermayesi yatı-
rımları konusunda en az beş yıllık tecrübeye sahip bir personel ve bu fıkrada belirtilen yönetim
kurulu üyesi ile genel müdürden oluşan bir yatırım komitesinin oluşturulması zorunludur.

ğ) Münhasıran payları yurt dışında yerleşik kişilere pazarlanacak yabancı kolektif ya-
tırım kuruluşu kurmak ve yönetmek, yurt dışında yerleşik kişilere portföy yönetim hizmeti ver-
mek ve bu Tebliğ kapsamındaki yan hizmetleri sunmak üzere kurulan şirketin yönetim kurulu
üyelerinden en az birinin ve genel müdürün finansal piyasalar alanında en az beş yıllık tecrü-
beye sahip olması zorunludur.

h) Girişim sermayesi portföy yönetim şirketi genel müdürünün, kurucusu ve/veya yö-
neticisi olduğu girişim sermayesi yatırım fonlarının portföyünde bulunan şirketlerde, Kurulun
girişim sermayesine yönelik düzenlemelerinde belirtilen faaliyetlerin yerine getirilmesi ama-
cıyla sınırlı olmak üzere icrai nitelikte görev alması mümkündür.

Çıkar çatışmasının önlenmesi
MADDE 10 – (1) Şirketin, faaliyetlerini sürdürürken, hizmet verdiği kişilerin çıkarını

ve piyasanın bütünlüğünü gözeterek adil ve dürüst davranması gerekir.
(2) Çıkar çatışmalarının önlenebilmesini teminen Şirketin;
a) Çıkar çatışmalarını en aza indirecek örgütsel yapılanmayı ve karar alma süreçlerini

oluşturması ve gerekli tedbirleri alması,
b) Kendi personeli arasında, personeli ile hizmet verdiği kişiler arasında ya da hizmet

verdiği kişilerin kendileri arasında çıkabilecek çıkar çatışmalarını tanımlaması, çıkar çatışma-
larının önlenmesi için alınabilecek tedbirleri ve çıkar çatışmalarının önlenememesi durumunda
izlenecek prosedürleri içeren yazılı çıkar çatışması politikası oluşturması ve bu politikayı yö-
netim kurulu kararına bağlaması,

c) Çıkar çatışmalarının kaçınılmaz olduğu durumlarda hizmet verdiği kişilere piyasa-
daki fiyat, oran ve uygulamalardan önemli ölçüde farklı olmayacak şekilde adil muamelede
bulunması ve bu hususlarda hizmet verdiği kişileri bilgilendirmesi,

ç) Hizmet verdiği kişilerin şikayetlerinin kayıt altına alınması ve değerlendirilmesine
ilişkin şeffaf ve etkin prosedürleri oluşturması

zorunludur.
(3) Şirket, çıkar çatışması politikasını oluştururken Şirketin büyüklüğü, yönetilen port-

föy büyüklüğü, organizasyon yapısı ve sunduğu faaliyetleri dikkate alır. Şirketin bir şirketler
topluluğuna dahil olması durumunda çıkar çatışması politikası, şirketler topluluğunun organi-
zasyon yapısı ve topluluğa dahil diğer kuruluşların faaliyetleri dikkate alınarak oluşturulur.

(4) Çıkar çatışmasına ilişkin bu Tebliğ ile getirilen esaslar, mevzuata aykırı iş ve işlem-
lerin yapılması sonucunu doğuracak şekilde kullanılamaz.

İç kontrol sistemi
MADDE 11 – (1) İç kontrol sisteminin, şirketin merkez dışı örgütleri dahil tüm iş ve

işlemlerinin yönetim stratejisi ve politikalarına uygun olarak düzenli, verimli ve etkin bir şe-
kilde mevzuat ve kurallar çerçevesinde yürütülmesi, hesap ve kayıt düzeninin bütünlüğünün
ve güvenilirliğinin, veri sistemindeki bilgilerin zamanında ve doğru bir şekilde elde edilebilir-
liğinin sağlanması, hata, hile ve usulsüzlüklerin önlenmesi ve tespiti amacıyla Şirkette uygu-
lanan organizasyon planı ile bunlara ilişkin tüm esas ve usuller ile;

a) Yönetilen portföylere ilişkin faaliyetlerin kanuni düzenlemelere, fon içtüzüğüne,
izahnameye, yatırımcı bilgi formuna ve portföy yönetim sözleşmesine uygun olarak yapılma-
sını,
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b) Yönetilen portföy adına yapılan işlemlerin genel ve özel yetkilere dayalı olarak ger-
çekleştirilmesini, sözleşmelere uygun olarak yapılmasını, söz konusu işlemler için gerekli bel-
gelerin düzenlenmesini,

c) Yönetilen portföylere ilişkin muhasebe, belge ve kayıt düzeninin etkin bir şekilde
işlemesini,

ç) Usulsüzlüklerden ve hatalardan kaynaklanan risklerin asgariye indirilebilmesi için
risklerin tanımlanmasını ve gerekli önlemlerin alınmasını,

d) Şirket personelinin kendi adına yaptıkları işlemlerin yönetilen portföyler ile çıkar
çatışmasına yol açacak nitelikte olup olmadığının tespitini,

e) Yönetilen portföylerden yapılan harcamaların belgeye dayalı ve piyasa rayicine uy-
gun olup olmadığının tespitini,

f) Yönetilen portföylere ilişkin değerlemenin, yönetilen fonların birim pay değerinin
belirlenmesinin, yönetilen portföylere ilişkin sınırlamaların oranlarının mevzuata, içtüzüğe,
izahnameye ve sözleşmeye uygunluğunun kontrolünü,

g) İlişkili taraflar ile yapılacak iş ve işlemler sırasında uyulacak esasların belirlenme-
sini

içerecek şekilde oluşturulması zorunludur.
(2) Şirket bünyesinde oluşturulması zorunlu olan iç kontrol sistemine ilişkin tüm poli-

tika ve prosedürlerin yazılı hale getirilerek yönetim kurulu kararı ile yürürlüğe konulması şarttır.
Bu politika ve prosedürlerde yapılacak değişikliklerde de aynı usul ve esaslara uyulması gerekir.

(3) Şirketin iç kontrol faaliyetleri, tespit edilen risklerin de izlenmesine olanak verecek
şekilde günlük faaliyetlerin ayrılmaz bir parçası olarak düzenlenir ve sürdürülür. Etkin bir iç
kontrolün sağlanmasında, tüm personelin kendi görevlerini yazılı prosedürlere uygun olarak
yerine getirme yükümlülükleri ile meslek ilkeleriyle bağdaşmayan uygulamalar ve kurum po-
litikalarına aykırı veya yasal olmayan faaliyetler gibi hususları üst düzey yönetime aktarmaları
için görev ve yetkileri yazılı olarak tanımlanır ve ilgili personele bildirilir. Prosedürler her dü-
zeyde personelin etkin bir şekilde iç kontrol sistemine katılımını sağlayacak şekilde oluşturulur.
İç kontrol faaliyetleri ile ilgili hazırlanacak raporların aylık olarak Şirket’in yönetim kuruluna
sunulması gerekmektedir.

(4) Şirket yönetim kurulu; kendisine bağlı icracı birimler bulunmayan üyelerinden birini
"İç Kontrolden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi" olarak belirler. İç kontrolden sorumlu yönetim
kurulu üyesi;

a) İç kontrol sisteminin düzenlemelere, meslek kurallarına ve yazılı prosedürlere uygun
çalışmasına, doğabilecek risklerin tespitine ve yönetilmesine ilişkin çalışmalar yapmaktan ve
bu konuda yönetim kurulunu bilgilendirmekten,

b) Kurul düzenlemeleri ve Şirket politikaları çerçevesinde kabul edilebilir risk düzey-
lerini belirlemekten; iç kontrol politikaları ile prosedürlerinin hazırlanmasından ve yönetim
kurulunun onayına sunulmasından,

c) İç kontrol hedeflerinin uygunluğu, kontrol sonuçlarının izlenebilirliği, kontrol faali-
yetinin bağımsız ve nesnel olarak sürdürülmesi ve güvenilirliği konularından

sorumludur.
(5) İç kontrol sistemi kapsamındaki faaliyetlerin yerine getirilmesi için en az bir iç kont-

rol elemanı istihdam edilir. İç kontrol elemanının sermaye piyasaları, muhasebe, vergi, kam-
biyo, bilgi sistemleri denetimi, işletme analizi, organizasyonu ile denetimi veya hukuk konu-
larında en az üç yıllık mesleki tecrübe ile Kurulun lisanslamaya ilişkin düzenlemeleri uyarınca
mesleki yeterliliklerini gösterir lisans belgesine sahip olması zorunludur. İç kontrol elemanı iç
kontrol dışında başka görev ve sorumluluk üstlenemez.
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(6) Yönetilen portföy büyüklüğüne göre bu Tebliğin 28 inci maddesinin birinci fıkra-
sının (a) veya (b) bendi kapsamına giren Şirkette, iç kontrol elemanının görev ve sorumluluk-
ları, tecrübe şartını taşımak kaydıyla müfettiş tarafından da yerine getirilebilir.

Risk yönetim sistemi
MADDE 12 – (1) Şirketin yönetimindeki portföyler için bir risk yönetim sistemi oluş-

turması ve buna ilişkin prosedürleri yazılı hale getirmesi zorunludur. Risk yönetim sistemine
ilişkin yazılı prosedürlerin kabulü ve yürürlüğe konulması için şirket yönetim kurulunun kararı
şarttır. Bu prosedürlerde yapılacak değişikliklerde de aynı usul ve esaslara uyulması gerekir.

(2) Risk yönetim sistemi, yönetilen portföyün maruz kalabileceği temel risklerin ta-
nımlanmasını, risk tanımlamalarının düzenli olarak gözden geçirilmesini ve önemli gelişmelere
paralel olarak güncellenmesini ve maruz kalınan risklerin tutarlı bir şekilde değerlendirilmesini,
tespitini, ölçümünü ve kontrolünü içeren bir risk ölçüm mekanizmasının oluşturulmasını içer-
melidir. Risk yönetim sistemi, yönetilen portföyün yatırım stratejisi ile yatırım yapılan varlık-
ların yapısına ve risk düzeyine uygun olarak oluşturulmalı ve şirketin iç kontrol sistemi ile bü-
tünlük arz etmelidir.

(3) Şirket bünyesinde risk yönetim hizmetini sağlayan birim, portföyün yönetiminden
sorumlu birimden bağımsız olmalıdır. Risk yönetimini gerçekleştirecek birimin personelinin
risk kontrolüne ilişkin işlemleri yerine getirebilecek bilgi ve tecrübe düzeyi ile Sermaye Piya-
sası Faaliyetleri İleri Düzey Lisansı ile Türev Araçlar Lisansına sahip olması gerekmekte olup,
söz konusu personel, portföyün risk yönetim sisteminin oluşturulması ve uygulanması ile so-
rumludur.

(4) Risk yönetim birimi;
a) Şirketin ve yönettiği portföylerin maruz kaldığı veya kalabileceği riskleri tespit et-

mekle,
b) Risklerin ölçüm yöntemlerini ve bu kapsamda kullanılacak risk ölçüm modelini bağlı

olduğu yönetici ile birlikte belirleyerek yönetim kuruluna sunmak, yönetim kurulunca onayla-
nan risk ölçüm modelini uygulamaya koymak, değişen faaliyet ve piyasa koşulları çerçevesinde
modeli düzenli olarak gözden geçirmek ve varsa modelde gerekli görülen değişiklik taleplerini
bağlı olduğu yöneticiye iletmekle,

c) Yönetim kurulunca belirlenen risk limitlerine uyulup uyulmadığını günlük olarak iz-
lemek ve limit aşımlarını bağlı olduğu yöneticiye aynı gün içinde raporlamak, gerekli hallerde
limitlerde piyasa ve kurum koşullarına uygun değişikliklerin yapılmasını istemekle,

ç) Günlük olarak tüm işlemlerden kaynaklanan riskleri takip etmekle, söz konusu risk-
lere, risklerin olası sonuçlarına ve alınması gereken önlemlere ilişkin günlük olarak bağlı ol-
duğu yöneticiye; haftalık olarak da yönetim kuruluna yazılı rapor sunmakla,

d) Şirketin mali durumu açısından olağandışı sonuçlar doğuracak herhangi bir durumun
varlığının tespit edilmesi halinde hazırlayacağı raporu en kısa zamanda yönetim kuruluna sun-
makla,

görevlidir.
(5) Girişim sermayesi yatırım fonu ve gayrimenkul yatırım fonu kuracak veya yönete-

cek şirketlerin risk yönetim sisteminin bu maddede belirtilen hükümlerin yanı sıra asgari olarak
söz konusu yatırımlara ilişkin finansman riski ve likidite riskine ilişkin esasları içerecek şekilde
oluşturulması zorunludur.

(6) Şirketin yönetiminde bulunan garantili fonların, koruma amaçlı fonların ve serbest
fonların portföylerine dahil edebilecekleri türev araçlar nedeniyle maruz kaldıkları risklere iliş-
kin olarak Kurulca belirlenen esaslar uygulanır.
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Teftiş birimi ve iç kontrol sisteminin gözetimi
MADDE 13 – (1) Şirket bünyesinde, Şirketin günlük faaliyetlerinden bağımsız, yöne-

timin ihtiyaçları ve Şirketin yapısına göre mevzuat ve Şirket politikalarına uygunluk denetim-
lerini içeren, başta iç kontrol sisteminin ve risk yönetim sisteminin işleyişi olmak üzere Şirketin
tüm faaliyetlerini ve birimlerini kapsayan gözetim ve teftiş fonksiyonunu yerine getirmek üzere
bir teftiş birimi oluşturulması zorunludur.

(2) Şirketin, teftiş biriminde münhasıran bu birimde çalışmak üzere yeter sayıda mü-
fettiş istihdam etmesi zorunludur.

(3) Teftiş birimi doğrudan yönetim kuruluna bağlı ve yönetim kuruluna karşı sorumlu
olarak çalışır. Yönetim kurulu teftiş birimine ilişkin yetkilerini, iç kontrolden sorumlu yönetim
kurulu üyesine devredebilir. Ancak Şirkette denetim komitesinin mevcut olması durumunda
Yönetim Kurulu teftiş birimine ilişkin yetkilerini denetim komitesine de devredebilir.

(4) Teftiş sürecinin işleyişine ilişkin usul ve esaslar Şirket tarafından belirlenerek yö-
netim kurulunun onayına sunulur.

(5) Müfettişler tarafından her hesap dönemi için gerçekleştirilen teftiş çalışmaları so-
nucunda hazırlanan raporlar en geç hesap dönemini izleyen üç ay içinde Şirket yönetim kuru-
luna sunulur ve söz konusu raporlar yönetim kurulu tarafından karara bağlanır. Bu raporların
en az beş yıl süre ile veya bu süre içinde hukuki ihtilafa konu olanların, ihtilafın sonuçlanmasına
kadar Şirket nezdinde saklanması zorunludur.

(6) Teftiş birimi, Şirketin mali durumunu zayıflatacak veya olağandışı sonuçlar doğu-
racak herhangi bir durumun varlığının tespiti ile Şirketin faaliyetlerinin durdurulmasına veya
sona erdirilmesine yol açabilecek mevzuata aykırılıkların tespiti halinde hazırlayacağı raporu
en kısa zamanda yönetim kuruluna sunar ve aynı gün bir örneğini Kurula gönderir.

(7) Şirket tarafından müfettiş veya müfettişlerin çalışmalarında ve her türlü bilgi ve
belgeye ulaşımlarında kendilerine her türlü kolaylığın sağlanması zorunludur.

(8) Müfettişlerin ücret ve diğer özlük hakları yönetim kurulu tarafından belirlenir.
(9) Müfettişlerin çalışmaları sırasında tarafsız olmaları ve sır saklama yükümlülüklerine

uymaları gerekmektedir.
(10) Kurul Şirketin faaliyetlerini göz önünde bulundurarak teftiş birimine ilişkin olarak

ilave yükümlülükler getirmeye ve yukarıda yer verilen yükümlülüklerden muafiyet sağlamaya
yetkilidir.

(11) Yönetilen portföy büyüklüğüne göre bu Tebliğin 28 inci maddesinin birinci fıkra-
sının (a) veya (b) bendi kapsamına giren Şirkette müfettiş, tecrübe şartını sağlamak kaydıyla
iç kontrol elemanının görev ve sorumluluklarını da yerine getirebilir.

Fon hizmet birimi
MADDE 14 – (1) Fon hizmet birimi asgari olarak, fon muhasebe kayıtlarının tutulması,

nakit mutabakatlarının yapılması, katılma payı alım-satım emirlerinin kontrol edilmesi, gün
sonlarında fon raporlarının, fonun mizan, bilanço, gelir-gider tablosunun hazırlanması gibi gö-
revleri yerine getirir.

(2) Fon hizmet birimi bünyesinde fon müdürü ve fon işlemleri için gerekli mekan, tek-
nik donanım ve muhasebe sistemi ile yeterli sayıda ihtisas personelinin bulundurulması zorun-
ludur. Fon müdürü asgari olarak fon hizmet biriminin organizasyonunun sağlanması, fon ile
ilgili yasal ve diğer işlemlerin koordinasyonu, yürütülmesi ve takibinden sorumludur. Fon mü-
dürü, portföy yöneticiliği faaliyetinde bulunamaz. Fon müdürünün herhangi bir sebepten dolayı
görevden ayrılması halinde altı iş günü içinde yeni bir fon müdürü atanır ve Kurula bildirilir.
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Portföy yönetim şirketinin şubeleri ve acenteleri
MADDE 15 – (1) Şirket yurtiçinde veya yurtdışında şube açabilir, banka ve aracı ku-

rumlarla acentelik tesis edebilir.
(2) Acentelik hizmeti Şirket faaliyetlerinin tanıtımını yapmak, portföy yöneticiliği

ve/veya fon katılma paylarının pazarlama ve dağıtımı faaliyetiyle ilgili sadece tahsil ve tediye
işlemlerini yürütmek ve yatırım danışmanlığı faaliyeti kapsamında Şirketten gelen doküman
ve bilgileri acentelik hizmeti verilen kişilere açıklamakla sınırlıdır. Şirketin aracı kurum ve
bankalar ile acentelik tesis etmeleri durumunda aşağıdaki esaslara uyulur.

a) Şirket acentelik faaliyetinde bulunulan aracı kurum ile banka şubelerini Birliğe bil-
dirir.

b) Acente aracılığıyla yapılan işlemler ve bu işlemlerle ilgili olarak hizmet verilen ki-
şilerle kurulan ilişkilerden doğan hukuki sorumluluk, müteselsilen müvekkil Şirket ile acente
aracı kurum veya bankaya aittir. Şirket ve acente aracı kurum ile bankanın mevzuat ve sözleşme
gereği birbirlerine rücu hakkı saklıdır. Şirket ve acente aracı kurum ile banka, kendi aralarında
veya hizmet verilen kişilerle yapılacak sözleşmelerde, bu bentte düzenlenen sorumluluğu kal-
dıran ya da hafifleten kayıtlar koyamaz.

c) Acentenin faaliyetleri esnasında;
1) Acente sıfatıyla yürüttüğü faaliyetlerin icrası sırasında, hizmet verilen kişiler ile her

bir faaliyet için ilgili tebliğlerde öngörülen asgari unsurları içeren ve müvekkil Şirketin ticaret
unvanı ile kendisinin müvekkil Şirketin acentesi olduğunu belirten bir ibareyi taşıyan sözleş-
meyi TTK’nın 107 nci maddesinde belirtilen şartların yerine getirilmesi koşuluyla acente sıfa-
tıyla imzalaması ve sözleşmenin bir örneğini hizmet verilen kişilere vermesi,

2) Faaliyetlerine ilişkin muhasebe ve belge-kayıt düzeni ile ilgili olarak Kurulca yapı-
lacak düzenlemelere uyması,

zorunludur.
ç) Acentelik hizmeti veren banka ve aracı kurumun, hizmet verilen kişilere yatırım hiz-

meti ve faaliyetlerini de sunması halinde bu maddenin ikinci fıkrasının (c) bendinin (1) nolu
alt bendinde öngörülen esaslara uygun olmak şartıyla tek bir sözleşme imzalanması mümkündür.

(3) Acente, bu Tebliğde tanınan yetkiler dışında, Şirketin faaliyet konuları kapsamına
giren diğer konularda işlem yapamaz ve hizmet veremez. Ancak acente aracı kurum veya ban-
kanın, aracı kurum veya banka sıfatıyla sahip olduğu yetki belgelerine bağlı faaliyetleri bu
hükmün dışındadır.

(4) Şirketin şube açması için;
a) Hizmetin gerektirdiği yeterli mekan ve teknik donanımı,
b) Faaliyet konularına ve şubenin ihtiyacına uygun sağlıklı bir yönetimi, merkez ile ir-

tibatlı ve Kurulun düzenlemelerine uygun muhasebe sistemi ile kayıt ve belge düzenini,
c) Bu Tebliğin 20 nci maddesinde belirtilen şartları taşıyan şube müdürü ve yeterli sa-

yıda ihtisas personelin istihdamını,
sağlamış olması zorunludur.
(5) Şirket, şube açılmasına ilişkin noter onaylı yönetim kurulu kararı ile Kurulca iste-

necek diğer bilgi ve belgelerle birlikte izin almak üzere Kurula başvurur.
(6) Şirketin şubelerini nakletmesi halinde de şube açmaları için bu maddede yer alan

şartlar aranır ve eski şubeye ilişkin tescil terkin edilerek yeni şube bu Tebliğdeki esaslar çer-
çevesinde tescil ve ilan ettirilir.

(7) Şirketin herhangi bir şubesi faaliyete geçtikten sonra, Kurulca yapılacak incelemeler
sonucunda şubenin mevzuata aykırı iş ve işlemlerinin tespiti halinde, şube faaliyetleri durdu-
rulabilir ve/veya Şirketin şube açmasına kısıtlama getirilebilir.

(8) Şubenin yapacağı iş ve işlemlerden kaynaklanan her türlü hukuki ve cezai sorum-
luluk Şirkete aittir.
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Şirketin yapamayacağı iş ve işlemler
MADDE 16 – (1) Şirket;
a) Fon katılma paylarının pazarlama ve dağıtımı dışında aracılık faaliyetlerinde bulu-

namaz.
b) Sermaye piyasası araçlarına ilişkin veya bunlardan bağımsız olarak kendi mali ta-

ahhütlerini içeren evrak çıkaramaz, ödünç para verme işlemleri yapamaz ve kısa süreli nakit
ihtiyacının karşılanması dışında kredi alamaz. Kurulun sermaye piyasası araçlarının saklan-
masına ilişkin düzenlemelerinde tanımlanan teslim karşılığı ödeme ilkesi kapsamında gerçek-
leştirilen işlemler için temin edilen krediler bu bent kapsamında değerlendirilmez.

c) Bu Tebliğ çerçevesinde yapabilecekleri faaliyetlere ilişkin iş ve işlemler dışında; hiç-
bir ticari, sınai ve zirai faaliyette bulunamaz, gerekli olanın üstünde taşınmaz mal edinemez.

ç) 19/10/2005 tarihli ve 5411 sayılı Bankacılık Kanununda tanımlandığı üzere mevduat
toplayamaz, mevduat toplama sonucunu verebilecek işlemler yapamaz.

Acil ve beklenmedik durum planı
MADDE 17 – (1) Şirketin, acil ve beklenmedik durumlarda müşterilerine, aracı ku-

rumlara, piyasa katılımcılarına ve üçüncü taraflara karşı olan yükümlülüklerini yerine getirme
koşullarını, yöntemlerini, prosedürlerini ortaya koyacak Acil ve Beklenmedik Durum Planı ile
iş akış prosedürlerini oluşturması zorunludur. Söz konusu iş akış prosedürünün yeterliliğinin
yıllık olarak şirketin faaliyetleri ile şube açılması veya kapanması şeklinde örgütlenme yapı-
larındaki değişiklikler dikkate alınarak gözden geçirilmesi ve söz konusu prosedürlerde gerekli
değişikliklerin yapılması zorunludur.

(2) Acil ve beklenmedik durum planlarına ilişkin iş akış prosedürlerinin şirketin bü-
yüklüğüne ve ihtiyaçlarına göre tespit edilmesi zorunlu olmakla birlikte söz konusu iş akış pro-
sedürlerinin asgari olarak şu hususları içermesi zorunludur:

a) Mali tablolar ve mevcut mevzuat uyarınca tutmakla yükümlü oldukları her türlü kayıt
ile kıymetli evrakın basılı olarak ve/veya elektronik ortamda TTK’nın 82 nci maddesi uyarınca
saklanması,

b) Şirket faaliyetinin aralıksız sürdürülebilmesine yönelik bilgi işlem sistemlerinin de-
vamlılığının sağlanması, yedeklerinin alınması ve söz konusu elektronik kayıt yedeklerin beş
yıl süre ile saklanması,

c) Mali ve bilgi iletişim altyapısı dahil olmak üzere operasyonel risk değerlendirmesi,
ç) Hizmet verilen kişilerle alternatif iletişim kanallarının tedariki ve sürekliliğinin sağ-

lanması,
d) Şirket ve personeliyle alternatif iletişim kanallarının tedariki ve sürekliliğinin sağ-

lanması,
e) Alternatif şirket merkezi ve merkez dışı örgütlerinin tespit edilmesi,
f) Acil ve beklenmedik durumun, karşı tarafa olası etkileri hakkında değerlendirme,
g) Kurulun alınan önlemler hakkında bilgilendirilmesi, rutin zorunlu bildirimlerin nasıl

yapılacağı,
ğ) Şirketçe faaliyete devam edilemeyeceği yönünde karar verilmesi durumunda müş-

terilerin hesaplarına erişimi ve söz konusu hesapların başka Şirkete devri.
(3) Yukarıda yer alan hususlardan herhangi birinin iş akış prosedürleri kapsamında yer

almaması durumunda söz konusu duruma neden yer verilmediği hususunun iş akış prosedürleri
kapsamında ayrıca açıklanması zorunludur. Şirket hizmet verdiği kişilere acil ve beklenmedik
durumlarda iş sürekliliğinin nasıl sağlanacağı ve buna ilişkin iş akış prosedürleri hakkında bilgi
vermekle yükümlüdürler. Söz konusu bildirimin portföy yönetim sözleşmesi imzalanması sı-
rasında ve ayrıca Şirketin internet sayfası aracılığıyla yapılması zorunludur.
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(4) Acil ve beklenmedik durum kapsamında bilgi işlem sistemleri; Şirketin faaliyetlerini
normal bir şekilde sürdürmelerini sağlayan, hizmet verdiği kişilerin emirlerinin iletimi ve ger-
çekleştirilmesini, takas ve saklama işlemlerinin yürütülmesini, hizmet verdiği kişilerin hesap-
larının saklanması ve takibini sağlayan sistemleri ifade etmektedir.

(5) Acil ve beklenmedik durum planı ve buna ilişkin iş akış prosedürlerinin Şirket yö-
netim kurulunca onaylanması ve en az genel müdür yardımcısı düzeyinde bir şirket personelinin
ve bu kişiye alternatif olarak belirlenecek bir başka şirket personelinin acil ve beklenmedik
durum planının uygulanmasından sorumlu kişiler olarak yönetim kurulunca atanması ve bu ki-
şilere ait unvan ile her türlü iletişim bilgilerinin Kurul, MKK, Takasbank ve Kurulca belirle-
necek diğer kuruluşlara bildirilmesi zorunludur.

Faaliyet izinlerinin sınırlandırılması, iptali veya faaliyetlerin geçici olarak
durdurulması

MADDE 18 – (1) Kurul, aşağıdaki hallerde, olayın mahiyet ve önemini göz önüne ala-
rak, Şirketin faaliyet iznini ve/veya yetki belgesini iptal edebilir, faaliyetini sınırlandırabilir
veya geçici olarak durdurabilir.

a) Kanunun 96 ncı maddesinin birinci fıkrası uyarınca, mevzuat, Kurulca belirlenen
standartlar, esas sözleşme, fon iç tüzüğü ve izahname hükümlerine aykırılıkların tespiti,

b) Şirketin Kanunun 97 nci maddesinin birinci fıkrası uyarınca mali yapısının zayıfla-
dığının ve yükümlülüklerini yerine getirmediğinin tespiti,

c) Şirketin kuruluş ve faaliyete ilişkin bu Tebliğde sayılan şartları yerine getirmediğinin
veya nitelikleri kaybettiğinin anlaşılması halinde Kurulca mevzuata uyumunun sağlanmasına
ilişkin bildirimin Şirkete tebliğ tarihinden itibaren üç ay içinde bu şartların yeniden sağlana-
maması,

ç) Faaliyet izni alındıktan sonra ilgili düzenlemelerde öngörülen teminatların yüksel-
tilmesi veya tamamlanması gerektiği durumlarda, ilave veya eksik teminatın, bu durumun or-
taya çıktığı tarihten itibaren en geç üç ay içinde yatırılmamış olduğunun tespiti,

d) Faaliyette bulunma yetkisinden açıkça feragat edilmesi veya faaliyet izninin verildiği
tarihten itibaren iki yıl süreyle ilgili izin kapsamında herhangi bir faaliyette bulunulmaması,

e) Faaliyet izninin yanlış veya yanıltıcı beyanlarda bulunularak ya da hukuka aykırı di-
ğer yollarla alınmış olması.

(2) Kurul, faaliyet izni alındıktan sonraki herhangi bir dönemde Şirketin faaliyetini bir
yıldan fazla süre için kendi isteğiyle durdurması halinde Şirketin faaliyet iznini ve/veya yetki
belgesini iptal edebilir.

(3) İki yıl içinde aynı faaliyeti iki kez geçici olarak durdurulan Şirkete üçüncü kez aynı
müeyyide uygulanmaz, ilgili faaliyet iznini içeren yetki belgesi iptal edilir.

(4) Faaliyetlerinin geçici olarak durdurulmasına karar verilen Şirkete Kurul karar tari-
hinden itibaren başlamak üzere azami bir yıl süre verilir. Bu süre Şirketin talebi üzerine veya
Kurul tarafından resen azami bir yıl daha uzatılabilir. Kurulca verilen sürenin sonunda Şirketin
yeniden faaliyete geçmemesi halinde tüm faaliyet izinleri ve yetki belgeleri iptal edilir.

(5) Kurul tarafından veya kendi talepleri doğrultusunda yetki belgesi iptal edilen Şirket
ile bu Tebliğin 8 inci maddesinin birinci fıkrasında belirtilen sürede faaliyet izin başvurusunda
bulunmayan ve/veya başvurusu Kurulca uygun görülmeyen Şirket keyfiyetin kendisine bildi-
rildiği tarihten itibaren en geç üç ay içinde esas sözleşmesindeki ticaret unvanına, amaç ve faa-
liyet konularına ilişkin hükümleri, kolektif portföy yöneticiliği faaliyetini kapsamayacak şekilde
değiştirmek ve söz konusu değişikliklerin yayımlandığı TTSG’yi ilanı izleyen altı iş günü için-
de Kurula göndermek zorundadır.
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(6) Yetki belgesinin veya faaliyet izninin iptal edilmesi halinde Şirketin kurucusu ve
yöneticisi olduğu fonlar ile yönettiği diğer kişilerin portföyleri, Kurulun uygun göreceği bir
başka Şirkete devredilir.

Dışarıdan hizmet alımına ilişkin esaslar
MADDE 19 – (1) Şirket, bu maddede belirlenen esaslar çerçevesinde, faaliyetleri sıra-

sında teftiş hizmeti, iç kontrol hizmeti, araştırma hizmeti ve fon hizmet birimi hizmeti ile risk
yönetimi sistemi ve bilgi sistemlerine ilişkin hizmetleri Kuruldan izin alınması şartıyla dışarıdan
temin edebilir.

(2) Yönetilen portföy büyüklüğüne göre bu Tebliğin 28 inci maddesinin birinci fıkra-
sının;

a) (a) bendi kapsamına giren Şirket, teftiş hizmetini, iç kontrol hizmetini ve araştırma
hizmetini yatırım kuruluşlarından, kontrolü ve takibi yönetim kurulu tarafından gerçekleştiril-
mek şartıyla risk yönetim sistemine ilişkin hizmeti yatırım kuruluşlarından ve Kurulca uygun
görülecek uzmanlaşmış diğer kuruluşlardan,

b) (b) bendi kapsamına giren Şirket, araştırma hizmeti ile kontrolü ve takibi yönetim
kurulu tarafından gerçekleştirilmek şartıyla risk yönetim sistemine ilişkin hizmeti yatırım ku-
ruluşlarından ve Kurulca uygun görülecek uzmanlaşmış diğer kuruluşlardan,

temin edebilir.
(3) Şirket, fonlarla ilgili işlemlerin düzgün yürütülebilmesini teminen oluşturulacak fon

hizmet biriminin sunacağı hizmetler ile bilgi sistemlerine ilişkin hizmetleri yatırım kuruluşla-
rından ve Kurulca uygun görülecek uzmanlaşmış diğer kuruluşlardan temin edebilir.

(4) Dışarıdan hizmet alınabilmesi için söz konusu hizmetlerde yönetim, içerik tasarımı,
erişim, kontrol, denetim, güncelleme, bilgi veya rapor alma gibi fonksiyonlarda karar alma
gücü ve sorumluluğunun Şirkette olması gerekir.

(5) Dışarıdan hizmet alımı, Şirket ile hizmet sağlayıcı kuruluş arasında imzalanan, işin
niteliğine uygun bir sözleşme kapsamında yürütülür.

(6) Şirketin, hizmet sağlayıcı kuruluşun, sağlanacak hizmeti istenilen kalitede gerçek-
leştirebilecek düzeyde teknik donanım, altyapı, mali güç, tecrübe, bilgi birikimi ve insan kay-
nağına sahip olup olmadığını tespit etmesi zorunludur.

(7) Dışarıdan hizmet alan Şirket, hizmet alımına ilişkin iş akış prosedürlerini oluşturmak
ve gerekli iç kontrol mekanizmalarını kurmak zorundadır. Dışarıdan hizmet alımından doğa-
bilecek riskler ile hizmetlerin herhangi bir surette kesintiye uğraması veya aksaması durumunda
uygulamaya konulacak bir eylem planıyla birlikte bu risklerin yönetilmesine ve alınan destek
hizmetinin ikame edilebilirliğine ilişkin bilgilere bu Tebliğ uyarınca hazırlanan acil ve beklen-
medik durum planında yer verilir.

(8) Dışarıdan hizmet alımı; Şirketin sermaye piyasası mevzuatından kaynaklanan so-
rumluluklarını ortadan kaldırmaz ve Şirketin yasal yükümlülüklerini yerine getirmesini, ilgili
düzenlemelere uymasını ve etkin biçimde denetlenmesini engelleyici nitelikte olamaz.

(9) Şirket, bu Tebliğ kapsamında dışarıdan sağlanan hizmetler için de portföy yönetim
hizmeti verdiği kişilerin menfaatlerinin korunmasına ve sır saklamaya ilişkin gerekli tüm ön-
lemlerin alınmasından sorumludur.

(10) Hizmet sağlayıcı kuruluşun yurt dışında kurulu olması veya faaliyetlerini yurt dışı
şube veya ortaklıkları üzerinden gerçekleştirmesi durumunda, bu kuruluşların faaliyet göster-
dikleri ülke düzenlemeleri ve uygulamalarında, Kurulun ihtiyaç duyduğu bilgi ve belgeleri za-
manında, eksiksiz ve doğru edinmesine ve bu kuruluşlardan alınan hizmetle ilgili denetim yap-
masına ilişkin herhangi bir engel bulunmaması zorunludur. Şirket, yurt dışında faaliyet gösteren
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bir kuruluştan hizmet sağlanması durumunda, ülke riskini dikkate almak ve hizmetin herhangi
bir surette kesintiye uğraması veya aksaması durumunda iş devamlılığını ve gerekirse bu hiz-
metin yurt içinden alınmasını sağlayacak eylem planlarını hazır bulundurmak zorundadır.

(11) Kurul hizmet sağlayıcı kuruluşlardan, Kanun ve bu Tebliğ hükümleri ile ilgili her
türlü bilgiyi istemeye, bunların tüm defter ve belgeleri ile elektronik, manyetik ve benzeri or-
tamlarda tutulanlar dâhil tüm kayıtlar ve sair bilgi ihtiva eden vasıtalar ile bilgi işlem sistemini
incelemeye, bunlara erişimin sağlanmasını istemeye ve bunların örneklerini almaya, işlem ve
hesaplarını denetlemeye, ilgililerden yazılı ve sözlü bilgi almaya, gerekli tutanakları düzenle-
meye yetkili olup, ilgililer de istenilen bilgi, defter ve belge ile elektronik, manyetik ve benzeri
ortamlarda tutulanlar dâhil tüm kayıtlara ve sair bilgi ihtiva eden vasıtalar ile bilgi işlem siste-
mine erişim sağlamak, kayıtların ve bilgi ihtiva eden vasıtaların örneklerini vermek, yazılı ve
sözlü bilgi vermek ve tutanakları imzalamakla yükümlüdürler.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Portföy Yönetim Şirketlerinin Yöneticileri ve Personeline İlişkin İlkeler

Şirketin yöneticilerine ve personeline ilişkin şartlar
MADDE 20 – (1) Şirket personeli; genel müdür, genel müdür yardımcıları, fon müdürü,

ihtisas personeli, müfettişler ve iç kontrol elemanları ile hizmet personeli dışındaki diğer per-
sonelden oluşur. Yönetici, yönetim kurulu başkan ve üyeleri, genel müdür, genel müdür yar-
dımcıları ile sermaye piyasaları ile ilgili birimlerin yönetiminden sorumlu kişilerdir.

(2) Şirketin yönetim kurulu başkan ve üyeleri ile personelinin işlem yasaklı olmaması
ve mali güç şartı hariç olmak üzere bu Tebliğin 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (e) bendinde
sayılan şartları taşıması gerekmektedir. Ayrıca, şirket yöneticileri ve fon müdürünün dört yıllık
lisans eğitimi veren kurumlardan mezun olmaları gerekmektedir.

(3) Şirketin;
a) Genel müdürünün ve genel müdür yardımcılarının finansal piyasalar alanında en az

yedi yıllık mesleki tecrübeye ve Kurulun lisanslamaya ilişkin düzenlemeleri uyarınca Sermaye
Piyasası Faaliyetleri İleri Düzey Lisans Belgesine sahip olması,

b) En az üç kişiden oluşan yönetim kurulu üyelerinin çoğunluğunun, finansal piyasalar
alanında en az yedi yıllık mesleki tecrübeye sahip olması, ayrıca yönetim kurulu üyelerinden
en az birinin Kurulun lisanslamaya ilişkin düzenlemeleri uyarınca Sermaye Piyasası Faaliyetleri
İleri Düzey Lisans Belgesine ve Türev Araçlar Lisans Belgesine sahip olması,

c) Fon müdürünün sermaye piyasası alanında en az yedi yıllık tecrübeye ve Kurulun
lisanslamaya ilişkin düzenlemeleri uyarınca Sermaye Piyasası Faaliyetleri Temel Düzey Lisans
Belgesine sahip olması,

ç) İhtisas personelinin, müfettişlerin ve iç kontrol elemanlarının Kurulun lisanslamaya
ilişkin düzenlemeleri uyarınca mesleki yeterliliklerini gösterir lisans belgesine sahip olması,

gerekir.
(4) Genel müdürün tam zamanlı ve münhasıran bu görev için istihdam edilmiş olması

zorunludur. Ancak genel müdür, Şirket bünyesinde portföy yöneticisi, Şirketin yönetim, dene-
tim veya sermaye ilişkisinde bulunduğu kuruluşlarda, bu kuruluşların doğrudan ya da dolaylı
olarak yönetim, sermaye veya denetim kontrolüne sahip olduğu kuruluşlar ile borsalar ve teş-
kilatlanmış diğer pazar yerleri, takas ve portföy saklayıcıları ve Kurulca uygun görülecek diğer
finansal kuruluşlarda, icrai nitelikte olmamak ve Şirketteki görevin ifasında zaafiyete düşül-
memesi kaydıyla, yönetim kurulu üyesi olarak görev alabilir.
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(5) Genel müdürün herhangi bir şekilde görevinden ayrılması durumunda görevden ay-
rılma tarihini takip eden 15 iş günü içinde genel müdürlüğe atanacak kişinin, bu maddenin
ikinci fıkrasında ve üçüncü fıkrasının (a) bendinde belirtilen şartları taşıdığını gösteren belge-
lerle birlikte Kurula bildirilmesi şarttır. Bildirimi takip eden 15 iş günü içinde Kurulca olumsuz
görüş bildirilmemesi durumunda ilgili kişinin ataması yapılabilir ve atamaya ilişkin olarak Şir-
ket tarafından 10 iş günü içinde Birliğe bildirim yapılır. Genel müdürlük görevine bir yıllık
süre içerisinde üç aydan fazla vekalet edilemez.

Mesleki özen ve titizlik ilkesi
MADDE 21 – (1) Şirketin yöneticileri ve personeli, çalışmalarında ve karar almada

gerekli mesleki özen ve titizliği göstermek zorundadır. Özen ve titizlik, dikkatli ve basiretli bir
kişinin aynı koşullar altında ayrıntılara vereceği önemi, göstereceği dikkat ve gayreti ifade
eder.

Bağımsızlık ilkesi
MADDE 22 – (1) Şirket, portföy yöneticileri ve müfettişler faaliyetlerinde bağımsız

olmak zorundadırlar. Bağımsızlık, mesleki faaliyetin dürüst ve tarafsız yürütülmesini sağlaya-
cak bir anlayış ve davranışlar bütünüdür. Portföy yöneticilerinin faaliyetleri sırasında, dürüst
ve tarafsız olmaları yanında, bağımsızlıklarını ortadan kaldırabilecek özel durumların da bu-
lunmaması şarttır.

(2) Şirketin yöneticileri ve personeli çalışmaları sırasında ortaya çıkabilecek çıkar ça-
tışmalarından uzak kalmak, dürüstlük ve tarafsızlıklarını etkileyebilecek müdahalelere imkan
vermemek, ayrıca dürüstlük ve tarafsızlıklarını etkileyebilecek iş ve işlemlerden kaçınmak zo-
rundadırlar.

Sır saklama
MADDE 23 – (1) Şirketin yöneticileri ve personeli işleri dolayısıyla hizmet verdiği ki-

şiler hakkında öğrendikleri sırları açıklayamazlar ve bu sırları kendilerinin veya üçüncü kişilerin
menfaatine kullanamazlar.

(2) Kamuyu aydınlatma amacıyla mevzuat gereği yapılan ilan ve duyurular, adli veya
mevzuatla yetkili kılınmış olmak kaydıyla idari her türlü inceleme ve soruşturma halleriyle
suç oluşturan durumlara ilişkin bilgilerin ilgililere verilmesi sır kapsamında değildir.

BEŞİNCİ BÖLÜM
Portföy Yönetim Şirketlerinin Tabi Olduğu Yükümlülükler

Esas sözleşme değişiklikleri ve pay devirleri
MADDE 24 – (1) Şirketin esas sözleşme değişiklikleri Kurul iznine tabidir.
(2) Şirketin ortaklık yapısındaki değişiklikler aşağıdaki esaslara tabidir.
a) Bir kişinin Şirket sermayesinin %10’u veya daha fazlasını temsil eden payları edin-

mek suretiyle Şirket ortağı olması veya bir ortağa ait payların Şirket sermayesinin %10, %20,
%33 veya %50’sini aşması sonucunu veren pay edinimleri ile bir ortağa ait payların yukarıdaki
oranların altına düşmesi sonucunu veren pay devirleri Kurulun iznine tabidir.

b) Yönetime katılma haklarında imtiyaz veren veya üzerinde intifa hakkı tanınan pay-
ların devri herhangi bir orana bakılmaksızın Kurul iznine tabidir. Ancak yönetime katılma hak-
larında imtiyaz veren veya üzerinde intifa hakkı tanınan payların çoğunluğuna sahip mevcut
ortaklar tarafından bu nitelikteki payların devralınması halinde Kurula bildirim yeterlidir.

c) Şirkette pay sahibi bulunan tüzel kişilerin kendilerine ait pay devirleri, bu pay de-
virlerinin Şirketteki pay sahipliğini doğrudan veya dolaylı olarak %10, %20, %33 veya %50
oranlarında değiştirmesi halinde, ayrıca tüzel kişinin Şirketle ilgili olarak yönetime katılma
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haklarında imtiyaza sahip bulunduğu hallerde tüzel kişinin tüm ortaklık yapısı değişiklikleri
Şirketin faaliyet şartları bakımından Kurulun onayına tabidir. Şirketin %10’undan fazlasına
sahip tüzel kişilerin yönetimsel veya denetimsel imtiyaza sahip paylarının devri de Şirketin
faaliyet şartları bakımından Kurulun onayına tabidir.

ç) Yurt dışında yerleşik Şirket ortaklarının bu maddedeki hükümler çerçevesinde yap-
tıkları pay devirleri ilgili ülkenin mevzuatı da dikkate alınarak Kurulca değerlendirilir.

d) Bir kişinin, doğrudan veya dolaylı olarak, Şirketin sermayesinin yukarıdaki oranlara
ulaşmayan veya bu oranlar arasında kalan pay devirlerinde ise devri izleyen 10 iş günü içinde
yeni ortağa ilişkin bilgi ve belgelerle birlikte Kurula bildirimde bulunulur.

e) Bu madde kapsamındaki doğrudan ve dolaylı pay devirlerinde tek başına veya birlikte
hareket ederek payları devralan gerçek ve tüzel kişiler için de mali güç şartı hariç olmak üzere
bu Tebliğin 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (e) bendi ve üçüncü fıkrasında belirtilen şartlar
aranır.

f) Bankaların bu madde kapsamındaki pay edinimlerinde bu Tebliğin 5 inci maddesinin
beşinci fıkrasında yer alan şartların sağlanması zorunludur.

(3) Bu maddenin uygulanmasında;
a) Bir gerçek kişi ile eş ve velayeti altındaki çocuklarına, bunların sınırsız sorumlulukla

katıldıkları veya yönetim kurulu başkanı, üyesi, genel müdür, genel müdür yardımcısı oldukları
ortaklıklara,

b) Kamu tüzel kişileri hariç olmak üzere bir tüzel kişinin veya yukarıda sayılanların,
sermayelerinin doğrudan veya dolaylı olarak %25 veya daha fazlasına iştirak ettikleri ortak-
lıklara,

c) Kurul tarafından aralarında istihdam ilişkisi, akdi ilişki ya da sair nedenlerle birlikte
hareket ettiği belirlenenlere,

ait paylar bir kişiye ait addolunur. Bu kişiler arasında yapılacak pay devirlerinde de bu
maddenin ikinci fıkrasının (a) bendi hükmü uygulanır.

(4) Bu maddeye aykırı olarak gerçekleştirilen devirler pay defterine kaydolunmaz ve
bu hükme aykırı olarak pay defterine yapılan kayıtlar hükümsüzdür.

Defter ve kayıt tutma ile bağımsız denetim yükümlülüğü
MADDE 25 – (1) Şirket, TTK ve 4/1/1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanunu

uyarınca tutmak zorunda olduğu defter ve kayıtları tutmak, söz konusu belgeleri TTK’nın 82 nci
maddesi uyarınca saklamak ve faaliyetlerine ilişkin muhasebe kayıt ve işlemlerinde Kurulca
yapılacak düzenlemelere uymak zorundadır.

(2) Şirket, Kurulun finansal raporlamaya ve bağımsız denetime ilişkin düzenlemelerine
uymak zorundadır.

Bildirim yükümlülüğü
MADDE 26 – (1) Şirket;
a) Yöneticileri ve personelinin bu Tebliğin 20 nci maddesinde belirtilen şartlarında her-

hangi bir değişiklik olması halinde, değişikliğin meydana geldiği tarihi izleyen,
b) Yöneticileri ve personeli ile şubelerindeki personelin görevden ayrılması, bunların

yerine veya mevcutlara ilave yeni kişilerin istihdam edilmesi, görev ve görev yerlerinin değiş-
tirilmesi ve benzeri her türlü değişikliği; yeni istihdam edilenlerin ise bu Tebliğin 20 nci mad-
desinde belirtilen şartları taşıdıklarını gösterir belgeler ve kimlik bilgileri ile birlikte, değişik-
liğin meydana geldiği tarihi izleyen

10 gün içinde SPL’ye bildirmek zorundadır.
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(2) Şirket;
a) Bu Tebliğin 4 üncü maddesinin altıncı fıkrası uyarınca Şirkette murahhas üye tayinine

ve bunların yetki ve sorumluluklarının belirlenmesine ilişkin yönetim kurulu kararları ile bunda
yapılan değişiklikler, ilgili yönetim kurulu kararının alınmasını izleyen,

b) İletişim bilgileri, internet sitesi, vergi kimlik numarası ve ticaret sicil numarası bil-
gileri ile bunlarda meydana gelen değişiklikleri, değişikliğin meydana geldiği tarihi izleyen,

c) Kurulun bağımsız denetime ilişkin düzenlemeleri kapsamında seçtiği bağımsız de-
netim kuruluşuna ilişkin bilgiler ve buna ilişkin değişiklikler keyfiyeti izleyen,

ç) Merkez ve şubelerin adresleri ile faaliyet şartlarını tevsik eden belgelerle birlikte
bunlarda meydana gelen değişiklikleri izleyen,

d) Mevcut imza sirkülerlerini ve değişiklik meydana gelmesi halinde güncel imza sir-
külerlerini konuya ilişkin yönetim kurulu karar tarihini izleyen,

e) Ortakları, yöneticileri, personeli, müşterileri ve diğer kurumlar aleyhine açtığı dava
ve takipler ile bunların Şirket aleyhine açtığı dava ve takipleri ve sonuçlarını öğrendikleri tarihi
izleyen,

f) Bu Tebliğin 27 nci maddesi uyarınca yapılan ilanlara ilişkin gazeteler ilanı izleyen
10 iş günü içinde Birliğe bildirmek zorundadır.
(3) Birlik ve SPL bu madde uyarınca kendisine yapılan bildirimler kapsamında bir veri

tabanı oluşturur ve söz konusu veri tabanını anlık olarak birbirlerinin ve Kurulun erişimine
açar. Birliğe ve SPL’ye yapılacak tüm bildirimler elektronik imzalı olarak da alınabilir.

(4) Birlik, bu madde uyarınca kendisine yapılan bildirimler kapsamında Şirket, merkez
dışı örgütleri ile yönetim kurulu üyeleri ve personeli hakkında bu Tebliğ hükümlerine aykırı
bir durum tespit etmesi halinde üç iş günü içinde Kurula yazılı olarak bildirimde bulunur.

(5) Şirket genel müdürü ile müfettişinin görevden ayrılması halinde görevden ayrılma
nedenleri aynı esaslar dahilinde Kurula da bildirilir.

(6) Şirket, iştiraki edindiği tarihten itibaren; aktif varlıkları üzerinde, ipotek dahil olmak
üzere her türlü takyidat tesis edilmesi ve Şirket tarafından başkasının borcunu taahhüt edici iş-
lemlerde bulunulması halinde bu işlemleri tesis edildikleri tarihten itibaren 10 iş günü içinde
Kurula yazılı olarak bildirmek zorundadır.

(7) Şirket, müşteriler ile bireysel portföy yöneticiliği hizmeti sunulan kişilerin sayısına
ve yönetilen portföylerinin büyüklüğüne ilişkin bilgileri, standartları ve süreleri Kurulca be-
lirlenen biçimde Kurula göndermekle yükümlüdür.

Tescil ve ilan yükümlülüğü
MADDE 27 – (1) Her türlü yetki ve izin belgesi, şube veya acente izni ile işletme adı

kullanım izni, konuya ilişkin Kurul izninin tebliği üzerine derhal Şirketin internet sitesinde ve
KAP'ta ilan olunur. Ayrıca Şirketin merkez dışı örgüt açma izinleri, konuya ilişkin Kurul izninin
tebliğini izleyen 10 iş günü içinde ilgili ticaret siciline tescil ettirilir ve TTSG'de ilan olunur.

(2) Faaliyetlerin geçici durdurulması ya da herhangi bir faaliyet izninin iptali halinde
keyfiyet, Kurulca tebliği üzerine derhal Şirketin internet sitesinde ve KAP'ta ilan olunur.

(3) Merkez dışı örgüt faaliyetlerinin Kurul tarafından veya Şirket talebi doğrultusunda
geçici olarak durdurulması halinde keyfiyet, Kurulca tebliği üzerine derhal Şirket internet si-
tesinde ve KAP'ta ilan olunur. Merkez dışı örgütün kapatılması halinde ise ayrıca merkez dışı
örgütün tescili Kurulca tebliğini izleyen 10 iş günü içinde ticaret sicilinden terkin edilir ve
TTSG'de ilan olunur.

(4) Bu madde uyarınca yapılan ilanlara ilişkin masraflar Şirkete aittir.
Sermaye yeterliliğine ilişkin yükümlülükler
MADDE 28 – (1) Yönetilen portföy büyüklüğü;
a) 100.000.000 TL’ye kadar olan Şirketin özsermayesinin asgari 2.000.000 TL,
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b) 100.000.001 TL’den 500.000.000 TL’ye kadar olan Şirketin özsermayesinin asgari
3.000.000 TL,

c) 500.000.001 TL’den 5.000.000.000 TL’ye kadar olan Şirketin özsermayesinin asgari
5.000.000 TL,

ç) 5.000.000.000 TL’yi aşan Şirketin özsermayesinin asgari 10.000.000 TL
olması zorunludur.
(2) Şirketin bu maddenin birinci fıkrası kapsamında sahip olması gereken asgari özser-

maye tutarının hesaplamasına esas portföy büyüklüğü tutarının belirlenmesinde, son üç ayın
sermaye yeterliliğine ilişkin tablolarında yer alan yönetilen portföy büyüklüğü tutarlarının arit-
metik ortalaması dikkate alınır. Öte yandan, yönetilen portföy büyüklüğünün 10.000.000.000
TL’yi aşması halinde, 10.000.000.000 TL’yi aşan tutarın %0,02’si kadar ilave özsermayeye sa-
hip olunması gerekmektedir. Şirketin özsermaye tutarının 20.000.000 TL’yi aşması halinde ila-
ve özsermaye şartı aranmaz.

(3) Bu maddenin birinci fıkrasında belirtilen Şirketin yönetmekte olduğu portföylere;
bireysel portföy yöneticiliği hizmeti sunulan kişilerin, yatırım ortaklıklarının, emeklilik yatırım
fonlarının ve kurucusu olduğu fonların portföyleri dahil edilirken; sadece yöneticisi olduğu
fonların portföyleri ve Şirketin kendi portföyü dahil edilmez.

(4) Şirket, bu maddede belirtilen yükümlülüklerin yanı sıra Kurulun aracı kurumlara
ilişkin sermaye yeterliliği yükümlülüklerine de tabidir. Sermaye yeterliliği düzenlemeleri kap-
samında Şirketin asgari özsermaye yükümlülüğü tutarı belirlenirken, bu maddenin birinci ve
ikinci fıkrası çerçevesinde hesaplanacak yönetilen portföy büyüklüğü tutarına karşılık gelen
özsermaye tutarı dikkate alınır. Şirketin asgari ödenmiş sermaye tutarı ise 2.000.000 TL’den
az olamaz.

(5) Sermaye yeterliliğine ilişkin olarak hazırlanacak tablolar 15 günde bir olmak üzere
ilgili dönemi takip eden üç iş günü içerisinde Kurulca uygun görülen yöntemlerle Kurula gön-
derilir. Kurul gerekli görmesi halinde bu tabloların hesaplama ve Kurula gönderilme zamanını
değiştirebilir.

(6) Bu maddenin birinci fıkrasında belirtilen asgari özsermaye şartı, Şirketin kuruluşu-
nun tescilini takip eden iki yıl süresince yarısı oranında uygulanır.

(7) Sermaye yeterliliğine ilişkin yükümlülüklere aykırılığın giderilmesi amacıyla ya-
pılacak sermaye artırımının, Kurulca söz konusu aykırılığın tespitini takip eden bir ay içinde
tamamlanması zorunludur.

Belge düzeni ve müşteriye bildirim yükümlülüğü
MADDE 29 – (1) Şirket, müşterilerine ve bireysel portföy yöneticiliği hizmeti sunulan

kişilere portföylerinde yer alan varlıkların nominal ve rayiç değerleri ile nakdi ve alım satım
hareketleri hakkındaki bilgileri içeren bir ekstre ile müşteri hesabından tahsil edilen ücretlerin
hesaplanma yöntemini, tutarını ve portföye oranını, Kurulun ilgili düzenlemelerinde tanımlanan
ilişkili taraflar ayrımına yer vererek gösteren bir formu göndermek zorundadır. Müşterilerin
ve bireysel portföy yöneticiliği hizmeti sunduğu kişilerin aksi yönde yazılı talebi bulunması
halinde ise söz konusu belgelerin gönderilmesine gerek bulunmamaktadır.

(2) Bildirimlerin yazılı olarak yapılması ve müşteriler ile bireysel portföy yöneticiliği
hizmeti sunulan kişilerin adreslerine iadeli taahhütlü olarak gönderilmesi esastır. Ancak, müş-
teriler ile bireysel portföy yöneticiliği hizmeti sunulan kişilerin yazılı talebi üzerine anılan bel-
geler; elektronik ortamda erişime açılabilir, bildirilen elektronik posta adresine gönderilebilir
ya da belirlenen uygun diğer bir yöntemle müşteriye iletilebilir.

(3) Şirket tarafından bu Tebliğ kapsamında yaptığı faaliyetlere ilişkin belgelerin
TTK’nın 82 nci maddesi uyarınca saklanması zorunludur. Bu belgelerden ihtilaflı olanların ih-
tilaf sonuçlanıncaya kadar saklanması zorunludur.
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İştirak ve iştirak sınırlamaları
MADDE 30 – (1) Ortaklığın borsada işlem görmeyen paylarına sahip olunması ile or-

taklıkta %10 paya veya oy hakkına ya da yönetim kurulunda temsil edilme hakkına sahip olun-
ması veya iktisap edilen payların bir yıldan uzun sürede elden çıkarılmaması iştirak amacıyla
ortaklık kabul edilir.

(2) Şirketin iştirak edebileceği tutar toplamı özsermayesinin %25’ini aşamaz. Sermaye
artırımları dolayısıyla bedelsiz edinilen ortaklık payları ile ortaklık paylarının herhangi bir fon
çıkışı gerektirmeyen değer artışları yukarıda ifade edilen iştirak sınırının hesaplanmasında dik-
kate alınmaz.

(3) Şirket; Kanunun 35 inci maddesinde yer alan sermaye piyasası kurumları, kıymetli
maden aracı kurumları, sigorta şirketleri, bireysel emeklilik şirketleri, finansal kiralama, fak-
toring, finansman ve varlık yönetim şirketleri, varlık kiralama şirketleri ile Kurulca uygun gö-
rülecek diğer finansal kuruluşlara herhangi bir sınıra tabi olmaksızın iştirak edebilir.

(4) Şirket, sermayesinin %10’undan fazlasına sahip olan ortaklıklara ve yöneticilerinin
ayrı ayrı veya birlikte sermayesinin %25’inden fazlasına sahip oldukları ortaklıklara iştirak
edemez.

Portföy yöneticiliği hizmeti alan kişiyi tanıma kuralı
MADDE 31 – (1) 11/10/2006 tarihli ve 5549 sayılı Suç Gelirlerinin Aklanmasının Ön-

lenmesi Hakkında Kanun ve ilgili mevzuat hükümleri uyarınca hesap açılmadan önce portföy
yöneticiliği hizmeti alacak kişilerin kimlik bilgilerinin tespit edilmesi ve müşterek hesaplarda
kimlik tespitinin her bir hak sahibi için ayrı ayrı yapılması zorunludur.

ALTINCI BÖLÜM
Kolektif Portföy Yöneticiliği Faaliyeti

Kolektif portföy yöneticiliği faaliyeti
MADDE 32 – (1) Kolektif portföy yöneticiliği, imzalanan portföy yönetim sözleşmesi

çerçevesinde, müşterilere ait portföylerin her bir müşteri adına maddi bir menfaat sağlamak
üzere vekil sıfatıyla yönetilmesidir.

(2) Kolektif portföy yöneticiliği aşağıda belirtilen faaliyet ve hizmetleri kapsar;
a) Portföy yönetimi,
b) Hukuki işlemlerin yürütülmesi ve muhasebe hizmetleri ile kayıtların tutulması,
c) Müşteri ilişkilerinin yürütülmesi,
ç) Değerleme ve pay fiyatının hesaplanması,
d) Portföylerin mevzuata, içtüzüğe, izahnameye ve esas sözleşmeye uygunluğunun iz-

lenmesi ve kontrolü,
e) Fon gelir ve giderlerinin hesaplanması ve dağıtımı,
f) Katılma payı ihracı ve geri alımı,
g) Portföy yönetimine ilişkin işlem ve sözleşmelerden kaynaklanan yükümlülüklerin

yerine getirilmesi.
(3) Portföy yönetim hizmetini dışarıdan alan yatırım ortaklıklarının portföyleri ile fon

portföyleri münhasıran portföy yönetim şirketleri tarafından yönetilir.
Kolektif portföy yöneticiliği faaliyetine ilişkin ilkeler
MADDE 33 – (1) Şirket, bu Tebliğ çerçevesinde faaliyetlerini yürütürken kolektif ya-

tırım kuruluşlarının katılma payı sahipleri ve ortaklarının çıkarlarını gözetmekle yükümlüdür.
Bu kapsamda Şirket;

a) Portföy için yapılan bir alım satım işleminden dolayı herhangi bir ihraççıdan veya
yatırım kuruluşundan lehine komisyon, iskonto ve benzeri menfaat sağlıyorsa, bu durumu
KAP’ta açıklamak zorundadır.
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b) Müşteri portföyüne hiçbir şekilde rayiç değerinin üzerinde varlık satın alınamaz ve
portföyden bu değerin altında varlık satılamaz. Rayiç bedel borsada işlem gören varlıklar için
borsa fiyatı, borsada işlem görmeyenler için işlem gününde portföy lehine alımda en düşük sa-
tımda en yüksek fiyattır.

c) Portföyde yer alan varlıklar üzerinde, kendi veya üçüncü şahıslar lehine herhangi bir
hukuki tasarrufta bulunamaz. Müşterinin yazılı bir talimatı olmadan portföyde yer alan varlık-
ları, portföy yönetimi amacı dışında bir başka şahsa devir veya teslim edemez.

ç) Herhangi bir şekilde kendine çıkar sağlamak üzere varlıkların alım satımını yapamaz.
Müşteri hesabına vereceği emirlerde gerekli özen ve basireti göstermek zorundadır.

d) Benzer alanda iş ve hizmetleri üstlenen basiretli bir vekil gibi davranmak ve yönettiği
portföyleriyle çıkar çatışmasına meydan vermemek koşuluyla, kendine ait nakdi portföy yö-
netimine konu olan araç ve işlemlerle değerlendirebilir.

e) Birden fazla portföy yönettiğinde objektif iyiniyet kurallarına aykırı olarak portföy-
lerden biri veya birden fazlası lehine, diğerleri aleyhine sonuç verebilecek işlemlerde buluna-
maz.

f) Yatırım kararlarını, güvenilir gerekçe, bilgi, belge ve analizlere dayandırmak; içtüzük,
izahname ve/veya esas sözleşme ile belirlenen yatırım ilkelerine uymak zorundadır. Bu bilgi
ve belgelerin, alım-satım kararlarına mesnet teşkil eden araştırma ve raporların en az beş yıl
süreyle Şirket nezdinde saklanması zorunludur.

g) Portföyün önceden saptanmış belirli bir getiriyi sağlayacağına dair herhangi bir sözlü
veya yazılı garanti veremez ve ilan ve reklamlarında bu anlama gelebilecek ifadeleri kullana-
maz. Kurulun yatırım fonlarına ilişkin düzenlemeleri çerçevesinde garantili yatırım fonlarında
garantiye veya koruma amaçlı yatırım fonlarında hedeflenen korumaya ve getiriye ilişkin olarak
izahnamede belirlenenlerin ötesinde bir açıklamada bulunamaz.

ğ) Müşteri portföyünün menfaatleriyle kendi menfaatleri arasında çatışma olan durum-
larda portföy lehine davranmak zorundadır.

h) Portföyleri, kolektif yatırım kuruluşunun içtüzük, izahname ve esas sözleşmesinde
belirtilen yatırım stratejisine uygun oluşturmak ve yönetmek zorundadır.

ı) Kendi lehine kazanç sağlamak amacıyla, gereksiz alım-satım yapamaz ve bu fiilin
üçüncü şahıslar tarafından gerçekleştirilmesine herhangi bir şekilde yardımcı olamaz.

i) Müşteri portföylerine ilişkin olarak portföy yöneticiliği dışında kalan faaliyeti çağ-
rıştıracak isim ve ifadeler kullanamaz, tasarruf sahiplerini oluşturulmuş bir portföye iştirak et-
tiremez ve bu yönde ifadeler içeren ilan ve reklam yapamaz.

j) Herhangi bir şekilde yanında çalışan kişilerin, olağan müşteri-şirket ilişkisi dışında
kurumun imkanlarından yararlanmak suretiyle kendi nam ve hesaplarına işlem yapmalarına
olanak sağlayamaz.

k) Yatırıma yönelik araştırma sonuçlarını müşterilerinden önce kendileri veya üçüncü
şahıslar lehine kullanamaz.

l) Portföy yönetimi sırasında elde ettiği bilgileri kendileri veya üçüncü bir tarafın men-
faati doğrultusunda kullanamaz.

m) Müşteri portföyüne ilişkin pay alım-satım işlemlerinde, işlemi gerçekleştiren aracı
kurumun, müşteri numarasıyla borsada işlem yapmasını temin etmek zorundadır.

Portföy yönetim sözleşmesi
MADDE 34 – (1) Şirketin, kurucusu olduğu fonlar hariç olmak üzere, müşterileri ile

sunduğu faaliyete ilişkin bu Tebliğin (3) numaralı ekinde yer alan asgari unsurları içeren yazılı
bir sözleşme imzalaması zorunludur. Portföy yönetim sözleşmesi, müşterinin Şirkete inançlı
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devir esasına göre yönetimini devrettiği portföyünün Şirket tarafından bu Tebliğde ve sözleş-
mede belirlenen esaslar çerçevesinde ve özen ve sadakat yükümlülüğü altında yönetilmesini
içerir.

(2) Sözleşmede belirtilen portföy yöneticisi veya yöneticilerinin Şirketten ayrılması ve-
ya değiştirilmesi halinde, Şirket söz konusu durumu müşterilerine en uygun haberleşme aracı
vasıtasıyla derhal bildirmek zorundadır. Müşteriler, yeni tayin olunan portföy yöneticisini uy-
gun görmedikleri takdirde sözleşmeyi tek taraflı olarak feshedebilirler.

(3) Sözleşme, müteselsil sıra numaralı ve en az iki nüsha olarak düzenlenir ve bir örneği
müşteriye verilir.

(4) Şirket, sözleşmede belirtilen portföy yöneticilerinin görevlerini ifa ederken sözleş-
me, içtüzük, izahname, esas sözleşme, sermaye piyasası mevzuatı ile genel hükümlere aykırı
yaptıkları tüm işlemlerden ve özen ve sadakat yükümlülüğüne aykırı fiilleri nedeniyle müşte-
rilerine verebilecekleri zararlardan müşteriye karşı doğrudan sorumludur. Portföy yönetim söz-
leşmesine aksi yönde bir hüküm koyulamaz.

(5) Sözleşmede Kurul düzenlemelerine ve borsa mevzuatına aykırı hükümler ile müş-
terilerin haklarını zedeleyici ve Şirket lehine tek taraflı olağanüstü haklar sağlayan hükümlere
yer verilmez. Sözleşmede hüküm bulunmayan hallerde genel hükümler uygulanır.

Müşteri varlıklarının saklanması
MADDE 35 – (1) Müşteri portföyünde yer alan varlıkların, Kurulun portföy saklama

hizmeti ve bu hizmette bulunacak kuruluşlara ilişkin düzenlemeleri çerçevesinde saklanması
zorunludur.

(2) Şirket, Kanunda ve Kurulun portföy saklama hizmeti ve bu hizmette bulunacak ku-
ruluşlara ilişkin düzenlemelerinde yer alan hükümlerin ihlali nedeniyle doğan zararların gide-
rilmesini portföy saklayıcısından talep etmekle yükümlüdür.

İdari ve mali hakların kullanımına ilişkin esaslar
MADDE 36 – (1) Şirket, portföy yönetim sözleşmesinde müşterinin verdiği yetkiye

bağlı olarak müşterinin nam ve hesabına portföyde yer alan varlıkların anapara, faiz, temettü
ve benzeri gelirlerinin tahsili, ödenmesi ile yeni pay alma haklarının ve paydan doğan oy hak-
larının kullanılması gibi hizmetleri verebilir.

YEDİNCİ BÖLÜM
Yatırım Fonu Katılma Payı Pazarlama ve Dağıtım Faaliyeti, Yatırım

Danışmanlığı Faaliyeti ve Bireysel Portföy Yöneticiliği Faaliyeti

Yatırım fonu katılma payı pazarlama ve dağıtım faaliyetine ilişkin esaslar
MADDE 37 – (1) Şirketin, kurucusu olduğu fonların katılma payları dahil olmak üzere

fon katılma payları ile değişken sermayeli yatırım ortaklıklarının paylarının pazarlanması ve
dağıtılması faaliyetinde bulunabilmesi için bu faaliyete ilişkin Kuruldan izin alması, esas söz-
leşmesinde buna ilişkin hüküm bulunması ve bu faaliyet ile ilgili iş ve işlemlerin yürütülmesini
sağlayabilecek, bu faaliyetlere elverişli mekan, teknik donanım ile yeterli sayıda personele
sahip bulunması gereklidir.

(2) Şirketin diğer Şirketlerin kurucusu olduğu fon katılma paylarının pazarlaması ve
dağıtımını yapabilmesi için diğer Şirketler ile sözleşme imzalaması zorunludur. Söz konusu
sözleşmede asgari olarak aşağıdaki hususların bulunması gerekir;

a) Sözleşmenin tarafları ile katılma payları sözleşmeye konu olan fonun unvanı,
b) Sözleşmenin süresi,
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c) Katılma paylarının pazarlamasını ve dağıtımını yapacak Şirkete ödenecek ücret ve
ödeme esasları,

ç) Katılma paylarının alım-satım esasları,
d) Günlük alım-satım sonuçlarının kurucu Şirkete bildirilme esasları,
e) Kurul tarafından gerekli görülecek diğer hususlar.
(3) Katılma paylarının pazarlanması ve dağıtımının borsalar ve/veya takas kurumları

nezdinde kurulmuş Kurulca uygun görülen merkezi bir fon dağıtım platformu aracılığıyla ger-
çekleştirilen işlemlerle yapılması halinde Kurulca farklı esaslar belirlenebilir.

(4) Şirket, fon katılma payı alım satım talimatlarını ancak talimat veren kişiler ile söz-
leşme imzalamak koşuluyla kabul edebilir. Portföy yönetim sözleşmesi imzalamadığı kişilere
ait nakitlerin ve fon paylarının da Kurulca yetkilendirilmiş portföy saklayıcıları nezdinde Ku-
rulun yatırım hizmetleri ve faaliyetlerine ilişkin düzenlemeleri çerçevesinde saklanması zo-
runludur.

Yatırım danışmanlığı faaliyetine ilişkin esaslar
MADDE 38 – (1) Şirket, Kurulun yatırım hizmetleri ve faaliyetlerine ilişkin düzenle-

meleri çerçevesinde Kuruldan yetki belgesi almak şartıyla yatırım danışmanlığı faaliyetinde
bulunabilir.

Bireysel portföy yöneticiliği faaliyetine ilişkin esaslar
MADDE 39 – (1) Şirketin Kurulun yatırım hizmetleri ve faaliyetlerine ilişkin düzen-

lemeleri çerçevesinde bireysel portföy yöneticiliği faaliyetinde bulunması için bu Tebliğde be-
lirtilen faaliyet şartlarını sağlaması yeterlidir.

(2) Bireysel portföy yöneticiliği hizmeti sunulan kişilerin portföyünde yer alan varlıklar
Kurulca yetkilendirilmiş portföy saklayıcıları nezdinde Kurulun yatırım hizmetleri ve faaliyet-
lerine ilişkin düzenlemeleri çerçevesinde saklanır.

SEKİZİNCİ BÖLÜM
Diğer Hükümler

Reklam ve ilanlara ilişkin esaslar
MADDE 40 – (1) Şirketin faaliyetlerine ilişkin her tür yazılı, sesli ve görüntülü basın-

yayın organı ile elektronik ortamda verilen ilanlarda aşağıda belirlenen ilkelere uyması zorun-
ludur.

(2) Reklam ve ilanlarda kullanılan ifade ve sayısal verilerde;
a) Hizmet verilen kişileri yanıltıcı ve aldatıcı, bilgi ve tecrübe noksanlıklarını istismar

edici ifadelere yer verilmemesi,
b) Abartılı şekilde yazı, görüntü ve resimler ile ölçeklerde farklılık yaratmak suretiyle

görsel olarak müşteriyi yanıltıcı grafik ve şekiller kullanılmaması,
c) Objektiflikten uzak bilgi verilmemesi,
ç) Kurulca belirlenen veya diğer Kurul düzenlemeleri uyarınca açıklanması zorunlu tu-

tulan bilgilerin gizlenmemesi
zorunludur.
(3) Reklam ve ilanlarda, Şirketin mali durumuna ilişkin sayısal veriler ile “yönetilen

portföy büyüklüğüne” ve “müşteri sayısına” ilişkin veya buna benzer resmi verilerle kanıtlan-
ması mümkün olan ifadeler, ancak bu yargılara ulaşmayı sağlayabilecek kaynaklar referans
gösterilmek suretiyle kullanılabilir. Bu tür bilgiler için sadece kamu kurum ve kuruluşlarının
ilgili yayınları ile mali alanda meslek örgütü niteliğindeki kuruluşların kaynakları referans ola-
rak gösterilir.
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(4) Şirket, bu Tebliğ kapsamındaki faaliyetlerine ilişkin olarak yazılı, sesli, görüntülü
veya basılı araçlarla yapılacak tüm ilan ve reklamlar ile ilgili dokümanların bir örneğini beş
yıl süreyle saklamak zorundadır.

Tutarların yeniden belirlenmesi
MADDE 41 – (1) Bu Tebliğin 5 inci ve 28 inci maddelerinde belirtilen tutarlar, her yıl

Kurulca yeniden belirlenebilir. Şirketin, bu Tebliğin 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (ç)
bendi ile 28 inci maddesinin dördüncü fıkrasında yer alan yeniden belirlenmiş sermaye tutar-
larını, en geç ilgili yılın altıncı ayının sonu itibarıyla sağlaması zorunludur.

Yürürlükten kaldırılan tebliğ
MADDE 42 – (1) 21/1/2003 tarihli ve 25000 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Portföy

Yöneticiliği Faaliyetine ve Bu Faaliyette Bulunacak Kurumlara İlişkin Esaslar Tebliği (Seri: V,
No: 59) yürürlükten kaldırılmıştır.

Geçiş hükümleri
GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin yayımı tarihinden önce faaliyette olan şirketler,

bu Tebliğin yürürlüğe giriş tarihinden itibaren bir yıl içinde esas sözleşmeleri ile yapı ve orga-
nizasyonlarını bu Tebliğ ve ilgili diğer düzenlemelere uygun hale getirmek ve bu Tebliğin 5 inci
maddesinin birinci fıkrasının (ç) bendi ile 28 inci maddesinin birinci, ikinci ve dördüncü fıkrası
hükümlerine uymak zorundadırlar. Aksi takdirde, şirketler ana faaliyet konularını ve ticaret
unvanlarında yer alan portföy yönetim şirketi ifadesini değiştirmek üzere Kurula başvurmak
zorundadırlar.

(2) Söz konusu şirketlerin yönetim kurulu üyelerinden en az birinin, genel müdürün,
genel müdür yardımcılarının ve fon müdürünün bu Tebliğin 20 nci maddesinin üçüncü fıkra-
sında belirtilen lisans belgelerine sahip bulunmaması halinde, söz konusu kişiler tecrübe şartını
sağlamak koşulu ile bu Tebliğin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren açılacak ilk dört sınava ka-
tılmak şartıyla, dördüncü sınavın sonuçlarının açıklandığı tarihe kadar, Sermaye Piyasası Faa-
liyetleri Türev Araç Lisans Belgesine sahip olması gereken yönetim kurulu üyesi ise ilk altı sı-
nava katılmak şartıyla altıncı sınavın sonuçlarının açıklandığı tarihe kadar görevine devam
eder. Söz konusu sınavlarda gerekli lisansları almaya hak kazanamayanlar, son sınavın sonuç-
larının açıklanmasını takip eden ay sonu itibariyle görevlerinin gerektirdiği vasfı kaybetmiş
sayılırlar.

(3) Bu Tebliğin yayımlandığı tarih itibarıyla genel müdür olarak çalışanların son bir
yıldır bu görevde bulunmaları ve yurt içi ve yurt dışı sermaye piyasalarında 10 yıl ve üzeri tec-
rübeye sahip olmaları halinde bu kişilerde bu Tebliğin 20 nci maddesinin üçüncü fıkrasının (a)
bendinde belirtilen lisans şartı aranmaz.

Mevcut başvuruların sonuçlandırılması
GEÇİCİ MADDE 2 – (1) Bu Tebliğin yayımı tarihinden önce Kurul tarafından karara

bağlanmamış kuruluş başvurularında asgari başlangıç sermayesi olarak bu Tebliğin 5 inci mad-
desinin birinci fıkrasının (ç) bendindeki tutar uygulanır.

(2) Bu Tebliğin yürürlüğe giriş tarihinden önce Kurul tarafından karara bağlanmamış
olan başvuruların sonuçlandırılmasında bu Tebliğ hükümleri uygulanır.

Yürürlük
MADDE 43 – (1) Bu Tebliğin 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (ç) bendi yayımı ta-

rihinde, diğer hükümler 1/7/2014 tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 44 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Kurul yürütür.
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Sermaye Piyasası Kurulundan:
PORTFÖY SAKLAMA HİZMETİNE VE BU HİZMETTE BULUNACAK

KURULUŞLARA İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİ
(III-56.1)

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç ve kapsam
MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, portföy saklama hizmeti ile bu hizmeti yerine ge-

tirecek olan kuruluşların Kurulca yetkilendirilmelerine ilişkin esasları düzenlemektir.
(2) Kurulun yatırım hizmetleri ve faaliyetlerine ilişkin düzenlemeleri saklıdır.
Dayanak
MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ, 6/12/2012 tarihli ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanu-

nunun, 39 uncu, 54 üncü ve 56 ncı maddelerine dayanılarak düzenlenmiştir.
Tanımlar
MADDE 3 – (1) Bu Tebliğde geçen;
a) Banka: 19/10/2005 tarihli ve 5411 sayılı Bankacılık Kanununda tanımlanan banka-

ları,
b) Bireysel Yatırımcı: Kolektif yatırım kuruluşları ve emeklilik yatırım fonları ile bun-

ların muadili olan yabancı kolektif yatırım kuruluşları dışında kalan ve portföy yönetim şir-
ketlerinden portföy yönetim hizmeti alan gerçek ve tüzel kişileri,

c) Finansal varlıklar: Bu Tebliğ kapsamında olmak üzere, sermaye piyasası araçları,
para piyasası araç ve işlemleri, nakit, döviz, mevduat, katılma hesabı ile Kurulca uygun görülen
diğer varlık ve işlemleri,

ç) İç denetim sistemi: İç kontrol sistemi, risk yönetim sistemi ile teftiş sisteminden olu-
şan bütünleştirilmiş süreci,

d) İhraç: Sermaye piyasası araçlarının ihraççılar tarafından çıkarılıp, halka arz edilerek
veya halka arz edilmeksizin satışını,

e) Kanun: 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanununu,
f) KAP: Kamuyu Aydınlatma Platformunu,
g) Kolektif yatırım kuruluşu: Kanun kapsamında kurulan yatırım fon ve ortaklıklarını,
ğ) Kurul: Sermaye Piyasası Kurulunu,
h) MKK: Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.’yi,
ı) Portföy saklayıcısı: Takasbank ve portföy saklama hizmeti verme konusunda Kurulca

yetkilendirilen banka ve aracı kurumları,
i) Şirket: Portföy yönetim şirketini,
j) Takasbank: İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş.’yi,
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Portföy Saklama Hizmetine İlişkin Esaslar

Portföy saklama hizmeti
MADDE 4 – (1) Kolektif yatırım kuruluşu portföylerinde yer alan ve saklamaya konu

olabilecek varlıkların bu Tebliğde belirtilen esaslar çerçevesinde portföy saklayıcıları nezdinde
saklanması zorunludur. Portföy saklama hizmeti, kolektif yatırım kuruluşlarına ait finansal var-
lıkların saklanması ve/veya kayıtların tutulması, diğer varlıkların aidiyetinin doğrulanması ve
takibi, kayıtlarının tutulması, varlık ve nakit hareketlerine ilişkin işlemlerin yerine getirilme-
sinin kontrolü ile bu Tebliğde belirtilen diğer görevlerin yerine getirilmesidir.
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(2) Portföy saklayıcısı, kolektif yatırım kuruluşu portföylerindeki;
a) Saklanabilir nitelikteki finansal varlıklar için; doğrudan ve dolaylı olarak kendi ka-

yıtları altında bulunan finansal varlık hesaplarına kaydedilebilen tüm finansal varlıklar ile fi-
ziksel olarak portföy saklayıcısına tevdi edilebilen tüm finansal varlıklara saklama hizmeti
verir. Söz konusu saklanabilir nitelikteki finansal varlıkların portföy saklayıcısının kendi he-
saplarından ayrı olarak ilgili kolektif yatırım kuruluşu adına kolektif yatırım kuruluşuna aidiyeti
açıkça belirli olacak şekilde açılacak hesaplarda saklanması gereklidir.

b) Diğer varlıklar için; varlıkların kolektif yatırım kuruluşuna aidiyetini doğrulamak,
söz konusu varlıkların mevcudiyetine ilişkin kayıtları kolektif yatırım kuruluşu veya Şirket ta-
rafından veya dışarıdan sağlanan bilgi ve belgeler çerçevesinde tutmak ve bu kayıtların takibini
yaparak güncelliğini sağlamak ile yükümlüdür.

(3) Gayrimenkul yatırım ortaklıkları, altyapı gayrimenkul yatırım ortaklıkları ve girişim
sermayesi yatırım ortaklıkları ile emeklilik yatırım fonlarının portföylerinde yer alan varlıkların
bu Tebliğ hükümleri çerçevesinde saklama zorunluluğu bulunmamaktadır.

Portföy saklama hizmetine ilişkin esaslar
MADDE 5 – (1) Kolektif yatırım kuruluşlarının portföylerindeki;
a) Finansal varlıklar bu kuruluşlar adına açılmış ayrı bir saklama hesabında saklanmak

üzere,
b) Fiziken veya kayden saklanması mümkün olmayan varlıkların mevcudiyetini ve ko-

lektif yatırım kuruluşuna aidiyetini gösteren belgeler ilgili hesaplara kaydedilmek üzere
portföy saklayıcısına teslim edilir.
(2) Her bir kolektif yatırım kuruluşu portföyü için yalnızca bir portföy saklayıcısı be-

lirlenebilir.
(3) Portföy saklayıcısı;
a) Yatırım fonları hesabına katılma paylarının ihraç ve itfa edilmesi işlemlerinin mev-

zuat ve fon içtüzüğü hükümlerine uygunluğunu,
b) Değişken sermayeli yatırım ortaklıklarının paylarının ihraç ve itfa edilmesi işlemle-

rinin mevzuat ve esas sözleşme hükümlerine uygunluğunu,
c) Yatırım fonu veya değişken sermayeli yatırım ortaklığı birim katılma payı veya birim

pay değerinin mevzuat ile fon içtüzüğü, izahname veya esas sözleşme hükümleri çerçevesinde
belirlenen değerleme esaslarına göre hesaplanmasını,

ç) Mevzuat ile fon içtüzüğü, izahname veya esas sözleşme hükümlerine aykırı olmamak
şartıyla, Şirket, değişken sermayeli yatırım ortaklığı ve yatırım ortaklığı talimatlarının yerine
getirilmesini,

d) Kolektif yatırım kuruluşlarının varlıklarıyla ilgili işlemlerinden doğan edimlerine
ilişkin bedelin uygun sürede aktarılmasını,

e) Kolektif yatırım kuruluşlarının gelirlerinin mevzuat ile fon içtüzüğü, izahname veya
esas sözleşme hükümlerine uygun olarak kullanılmasını,

f) Kolektif yatırım kuruluşlarının varlık alım satımlarının, portföy yapısının, işlemleri-
nin mevzuat, fon içtüzüğü, izahname veya esas sözleşme hükümlerine uygunluğunu

sağlamakla yükümlüdür.
(4) Portföy saklayıcısı, bu maddenin üçüncü fıkrasının;
a) (a) ve (b) bentlerinde yer alan yükümlülüklere ilişkin asgari olarak;
1) Kolektif yatırım kuruluşu, Şirket veya bunların dışarıdan hizmet aldığı kuruluşlara

ulaşan katılma payı ve pay alım satım emirleri çerçevesinde ihraç ve itfa edilen katılma payı
ve pay sayısının ve bu işlemlerin hesaplanan alım satım bedeli ile mutabakatının yapılmasına
ilişkin uygun prosedürlerin belirlenmesini ve bu prosedürler çerçevesinde gerekli kontrollerin
yapılmasını sağlamalıdır.
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2) Kolektif yatırım kuruluşlarının MKK kayıtlarında bulunan pay sayısının, ilgili ko-
lektif yatırım kuruluşunun kendi hesaplarında bulunan pay sayısı ile uyumunun gözetimini sü-
rekli olarak yapmalıdır.

3) Gerçekleştirilen pay ihraç ve itfa işlemlerinin mevzuat ve fon içtüzüğü veya esas
sözleşme ile izahnamede yer alan esaslara uygunluğunu sağlamalıdır.

b) (c) bendinde yer alan yükümlülüklere ilişkin asgari olarak;
1) Kolektif yatırım kuruluşu portföylerinde yer alan varlıkların değerlemesinin ilgili

mevzuat ile fon içtüzüğü, izahname veya esas sözleşme hükümleri çerçevesinde yapılması için
portföy saklama hizmeti verdiği kolektif yatırım kuruluşlarının yapısına uygun ve tutarlı usul
ve esasların belirlenmesini, etkin bir şekilde uygulanmasını ve periyodik aralıklarla gözden
geçirilmesini sağlamalıdır.

2) Kolektif yatırım kuruluşu portföyüne ilişkin değerleme, muhasebe, operasyon ve
benzeri hizmetlerin Şirket veya yatırım ortaklığı dışında bir kuruluştan alınıyor olması halinde,
söz konusu hizmet alımının Kurulun ilgili düzenlemeleri çerçevesinde yapıldığının kontrolün-
den de sorumludur.

c) (ç) ve (f) bentlerinde yer alan yükümlülüklere ilişkin asgari olarak;
1) Şirket ve yatırım ortaklığı talimatlarının mevzuat, fon içtüzüğü, izahname ve esas

sözleşme hükümlerine uygunluğunun teyit edilmesini sağlayacak, kolektif yatırım kuruluşla-
rının yapısına uygun usul ve esasları belirlemeli ve uygulamalıdır.

2) Özellikle, kolektif yatırım kuruluşlarının talimatlarının içtüzük veya esas sözleşme
ile izahnamelerinde belirtilen yatırım strateji ve sınırlamaları ile kaldıraçlı işlem limitlerine
uygunluğunu kontrol etmelidir.

3) Kolektif yatırım kuruluşlarının işlem limitleri ve portföy sınırlamalarına aykırı tali-
matlarına ilişkin alınacak tedbirlere dair usul ve esasları belirlemelidir. Portföy limit ve sınır-
lamalarına aykırı işlemlerin, işlemin gerçekleştirilmesinden sonra tespit edilmesi halinde, ko-
lektif yatırım kuruluşundan veya Şirketten söz konusu kurallara aykırı olarak gerçekleştirilmiş
olan işlemlerin düzeltilmesini talep etmelidir. Düzeltme işleminin ilgili kolektif yatırım kuru-
luşu veya Şirket tarafından yapılmaması halinde bu durum portföy saklayıcısı tarafından en
seri şekilde Kurula bildirilir. Portföy saklayıcısının bu alt bentte belirtilen yükümlülüğünü ye-
rine getirmemesi nedeniyle kolektif yatırım kuruluşları aleyhine bir zarar ortaya çıkması halinde
bu zararın tazmininden de portföy saklayıcısı sorumludur. Portföy saklayıcısı saklama sözleş-
mesinde belirtilmek koşuluyla bu tür talimatların yerine getirilmesini önleyici tedbirleri de her
zaman alabilir.

ç) (d) bendinde yer alan yükümlülüklere ilişkin asgari olarak;
1) Kolektif yatırım kuruluşlarının varlıklarıyla ilgili işlemlerinden doğan edimlerine

ilişkin bedelin uygun sürede aktarılmasını sağlayacak gerekli altyapıyı oluşturmalı ve prose-
dürlerin belirlenmesini sağlamalıdır.

2) Söz konusu işlemlerin teşkilatlanmış bir piyasada gerçekleşmemiş olması halinde,
bu bendin birinci alt bendi kapsamındaki uygun süre; her bir işlem bazında, söz konusu işlemin
niteliği ve varsa sözleşmedeki hükümler dikkate alınarak ayrıca değerlendirilmelidir.

d) (e) bendinde yer alan yükümlülüklere ilişkin asgari olarak;
1) Gelir hesaplamalarının kolektif yatırım kuruluşunun içtüzüğünde, izahnamesinde,

esas sözleşmesinde ve mevzuatta yer alan kurallar çerçevesinde yapılmasını sağlamalıdır.
2) Kolektif yatırım kuruluşlarının bağımsız denetim raporlarında olumsuz ve/veya şartlı

görüş yer alması durumunda, bu görüşlerde belirtilen hususlara yönelik gerekli tedbirlerin alın-
masını sağlamalıdır.
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3) Kolektif yatırım kuruluşlarının kar payı ödemelerinin içtüzüğe, izahnameye, esas
sözleşmeye ve mevzuata uygun olarak ve yatırım ortaklıklarınca açıklanan kar dağıtım politi-
kası çerçevesinde yapılıp yapılmadığını kontrol etmelidir.

(5) Portföy saklayıcısı ayrıca, kolektif yatırım kuruluşunun tüm nakit akımlarının düz-
gün bir şekilde izlenmesini ve özellikle katılma payı ve pay sahiplerince pay alımı sırasında
yapılan ödemelerin kolektif yatırım kuruluşu portföyüne aktarılmasını ve kolektif yatırım ku-
ruluşuna ait olan tüm nakdin ilgili kolektif yatırım kuruluşu adına açılan hesaplarda izlenmesini
sağlamakla yükümlüdür.

(6) Portföy saklayıcısının belirlenmesini takiben kolektif yatırım kuruluşu adına açılmış
tüm hesaplara ait bilgiler portföy saklayıcısına bildirilir. Kolektif yatırım kuruluşları adına port-
föy saklayıcısına bilgi verilmeden herhangi bir kurumda hesap açılamaz. Portföy saklayıcısının
üçüncü taraflar nezdinde açılan nakit hesaplarındaki tüm nakit akımlarına ilişkin bilgilere za-
manında ve doğru bir şekilde erişiminin sağlanmasından Şirket ve yatırım ortaklığı sorumludur.
Üçüncü taraflar nezdinde açılan nakit hesaplarına nakit gönderimi işlemleri ile bu hesaplardan
yapılacak nakit çıkışı işlemlerinde kolektif yatırım kuruluşunun portföy saklayıcısı nezdinde
açılan hesaplarının kullanılması zorunludur. Portföy saklayıcısı asgari olarak;

a) Kolektif yatırım kuruluşu portföyünde yer alan nakdin ilgili mevzuat uyarınca mev-
duat toplama yetkisini haiz kuruluşlar nezdinde açılan hesaplarda bulunmasının sağlanması,

b) Tüm nakit akımlarının mutabakatının yapılması için gerekli prosedürlerin belirlen-
mesi ve bu mutabakatların uygun aralıklarla yapılmasının sağlanması,

c) Önemlilik arz eden ve/veya kolektif yatırım kuruluşlarının operasyonları ile uyuş-
mayan nakit akımlarının zamanında tespit edilmesini sağlayacak uygun prosedürlerin uygu-
lanmasının sağlanması,

ç) (b) ve (c) bentlerinde belirtilen prosedürlerin yeterliliğinin periyodik aralıklarla göz-
den geçirilmesi ve en az yılda bir kez mutabakat prosedürlerinin tamamının kontrol edilmesi,

d) Kolektif yatırım kuruluşunun kayıtlarındaki nakit pozisyonlarının, kolektif yatırım
kuruluşlarının portföy saklayıcısı nezdindeki kayıtlarla uyumunun kontrolü,

ile yükümlüdür.
(7) Takasbank dışındaki portföy saklayıcılarının, kolektif yatırım kuruluşu portföyle-

rinde yer alan ve Takasbank’ın saklama hizmeti verdiği para ve sermaye piyasası araçları, kıy-
metli madenler ile diğer varlıkları Takasbank nezdinde ilgili kolektif yatırım kuruluşu adına
açılan hesaplarda izlemesi gerekmektedir. Bunların dışında kalan varlıklar ve bunların değerleri
konusunda gerekli bilgiler Takasbank’a aktarılır veya söz konusu bilgilere Takasbank’ın erişi-
mine imkân sağlanır. Bu durumda dahi portföy saklayıcılarının yükümlülük ve sorumlulukları
devam eder.

(8) Portföy saklayıcısı, kolektif yatırım kuruluşlarının tüm giderlerinin içtüzük veya
esas sözleşme ile izahnamede belirtilen esaslara uygunluğunun gözetimini yapmalıdır.

(9) Şirket ve yatırım ortaklıkları, portföy saklayıcısının bu Tebliğ ile belirlenmiş gö-
revlerini yerine getirmesine esas teşkil edecek tüm bilgi ve belgeleri portföy saklayıcısına bil-
dirmek zorundadır. Portföy saklayıcısı da Şirket ve yatırım ortaklıklarına, saklama hizmeti ver-
diği portföyler ile ilgili bilgileri izleme imkânı vermekle ve gerekli raporları elektronik ortamda
sağlamakla yükümlüdür.

(10) Portföy saklayıcısı bu maddede belirtilen yükümlülüklerini yerine getirirken her-
hangi bir aykırılık tespit etmesi halinde pay veya katılma payı sahiplerinin menfaatine olacak
şekilde gerekli tedbirlerin alınması konusunda ivedilikle yatırım ortaklığını veya Şirketi bilgi-
lendirmelidir. Portföy saklayıcısı bu madde kapsamında yükümlülüklerini yerine getirirken
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tespit ettiği önemli nitelikteki aykırılıkları ivedilikle Kurula da bildirir. Önemli nitelikteki ay-
kırılıklar ile bu fıkra hükümleri çerçevesinde yapılacak bildirimlere ilişkin prosedürler ve ay-
kırılıkların giderilmesi için öngörülen süreler portföy saklayıcısının yönetim kurulu tarafından
yazılı olarak belirlenir. Portföy saklayıcısı tarafından ayrıca, Şirket veya yatırım ortaklığı tara-
fından söz konusu bildirimler kapsamında alınan tedbirlerin de sürekli olarak izlenmesi ve
uyumsuzlukların bu fıkra hükümleri çerçevesinde belirlenmiş olan süreler içerisinde gideril-
memiş olması halinde ilgili yatırım ortaklığı veya Şirketin uyarılarak bu hususlarla ilgili olarak
da Kurula bilgi verilmesi zorunludur.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Portföy Saklayıcılarına İlişkin Esaslar

Portföy saklayıcısı olarak yetkilendirilmeye ilişkin esaslar
MADDE 6 – (1) Takasbank ile Kurulca yetkilendirilen banka ve aracı kurumlar bu

Tebliğde belirtilen şartları sağlamak koşuluyla portföy saklama hizmeti verebilirler.
(2) Portföy saklama hizmetinde bulunmak isteyen banka ve aracı kurumlar, standartları

Kurulca belirlenecek başvuru formu ve bu form ekinde belirtilen bilgi ve belgeler ile portföy
saklama faaliyetinde bulunmak üzere izin verilmesi talebiyle Kurula başvurur. Söz konusu baş-
vuruların Kurulca değerlendirilebilmesi için banka ve aracı kurumların;

a) Takasbank ve MKK nezdinde saklama üyesi olması,
b) İç kontrol prosedürleri ile risk yönetim sistemini oluşturmuş olması,
c) Diğer faaliyetlerle çıkar çatışmalarını asgari düzeye indirebilecek ve gerekli bağım-

sızlığı sağlayabilecek bir organizasyon yapısını oluşturmuş olması,
ç) Faaliyetlerini etkin olarak yürütmesine imkân verecek gerekli teknik donanım, ya-

zılım ve yeterli sayıda personele sahip olması,
d) Saklama faaliyetini yerine getirebilmek için gerekli bilgi işlem sistemlerini ve tek-

nolojik altyapıyı kurması ve işlerliğini sağlaması, buna yönelik gerekli düzenlemeleri yapması
ve bilgi işlem altyapısını kötü niyetli yazılımdan korumak ve saklamaya yetkili yatırım kuruluşu
nezdinde gerçekleşebilecek suistimal ve dolandırıcılığın önlenmesi de dahil tüm tedbirleri al-
ması,

e) Nezdinde gerçekleşebilecek personel veya sistemden kaynaklanan suistimal ve do-
landırıcılığın önlenmesi için gerekli tüm önlemleri alması,

f) Saklama hizmeti sunulması sırasında ilgili kolektif yatırım kuruluşuna ait bilgilerin
kolektif yatırım kuruluşu çıkarlarına aykırı olarak kurum dışında ve kurum içinde farklı birimler
arasında paylaşılmasını engelleyecek iş akış prosedürlerinin ve organizasyon yapısının oluş-
turulmuş olması,

g) Saklama yapacağı finansal varlıkların ve kıymetli madenlerin listesini belirlemiş ol-
ması,

h) Bu fıkranın (g) bendinde sayılanlar dışında kalan varlıklarının mevcudiyetini ve aidiyetini
tevsik eden belgeleri belirlemiş olması

zorunludur.
(3) Portföy saklama hizmetinde bulunacak bankaların;
a) Kendi mevzuatlarına göre sahip olmaları gereken asgari ödenmiş sermayeye sahip

olmaları,
b) Kendi özel mevzuatları ve sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde faaliyetlerinin

tamamen veya belirli faaliyet alanları itibariyle sürekli veya son bir yıl içinde 1 ay veya daha
fazla süreyle geçici olarak durdurulması kararı verilmemiş olması,

gereklidir. Kurul, bu faaliyeti yürütecek bankalar hakkında Bankacılık Düzenleme ve
Denetleme Kurumunun uygun görüşünü alır.
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(4) Portföy saklayıcısı olarak hizmet verecek banka ve aracı kurumların bu Tebliğde
belirlenmiş şartların yanı sıra Kurulun yatırım hizmetleri ve faaliyetlerine ilişkin düzenlemeleri
uyarınca genel saklama hizmeti vermek üzere yetkilendirilmiş olması gerekmektedir. Portföy
saklayıcısı olarak hizmet verecek aracı kurumlar tarafından bu hizmetin verildiği kolektif ya-
tırım kuruluşuna pay senedi alım satımına aracılık hizmeti sunulamaz.

(5) Takasbank tarafından portföy saklama hizmeti sunulabilmesi için, bu maddenin
ikinci fıkrasında belirtilen şartların sağlandığını tevsik edici bilgi ve belgelerin Kurula iletilmesi
gerekmektedir.

Portföy saklayıcısının görevleri
MADDE 7 – (1) Portföy saklayıcısı;
a) Kolektif yatırım kuruluşlarına ait varlıkların ayrı ayrı, kolektif yatırım kuruluşuna

aidiyeti açıkça belli olacak, kayıp ve hasara uğramayacak şekilde saklanmasını sağlar.
b) Belge ve kayıt düzeninde varlıkları, hakları ve bunların hareketlerini kolektif yatırım

kuruluşu bazında düzenli olarak takip eder.
c) Kolektif yatırım kuruluşlarına ait varlıkları uhdesinde ve diğer kurumlardaki kendi

hesaplarında tutamaz ve kendi aktifleriyle ilişkilendiremez.
(2) Bir kolektif yatırım kuruluşu portföyüne saklama hizmeti vermek üzere belirlenmiş

olan portföy saklayıcısı, saklama hizmetinin fonksiyonel ve hiyerarşik olarak diğer hizmetler-
den ayrıştırılması, potansiyel çıkar çatışmalarının düzgün bir şekilde belirlenmesi, önlenmesi,
önlenemiyorsa yönetilmesi, gözetimi ve bu durumun kolektif yatırım kuruluşu yatırımcılarına
açıklanması kaydıyla ilgili kolektif yatırım kuruluşuna portföy değerleme, operasyon ve mu-
hasebe hizmetleri, katılma payı alım satımına aracılık hizmeti ve Kurulca uygun görülecek di-
ğer hizmetleri verebilir.

(3) Portföy saklayıcısı her gün itibari ile saklamaya konu varlıkların mutabakatını, bu
varlıklara merkezi saklama hizmeti veren kurumlar ve Şirket veya yatırım ortaklığı ile yapma-
lıdır.

(4) Portföy saklayıcısı portföy saklama hizmetini yürütürken karşılaşabileceği çıkar ça-
tışmalarının tanımlanmasını, önlenmesini, yönetimini, gözetimini ve açıklanmasını sağlayacak
gerekli politikaları oluşturmak ve bunları uygulamakla yükümlüdür.

Portföy saklayıcılarının organizasyon yapısı
MADDE 8 – (1) Saklama hizmet birimi, portföy saklayıcısının diğer tüm birimlerinden

ayrılmalıdır. Saklayıcı nezdinde kolektif yatırım kuruluşu bilgilerinin güvenliği sağlanmalıdır.
(2) Portföy saklayıcısının saklama hizmet biriminde görevli her seviyedeki ihtisas per-

sonelinin yetki, görev ve sorumluluklarını içeren görev tanımları ile iş akış prosedürleri yazılı
hale getirilir ve yönetim kurulunca karara bağlanarak ilgili personele imza karşılığında teslim
edilir. Söz konusu görev tanımları saklama hizmetine ilişkin etkin bir iç kontrolün sağlanmasını
teminen tüm saklama birimi personelinin kendi görevlerini yazılı prosedürlere uygun olarak
yerine getirme yükümlülükleri ile meslek ilkeleri ile bağdaşmayan uygulamalar ve kurum po-
litikalarına aykırı veya yasal olmayan faaliyetler gibi hususları üst yönetime aktarmalarını sağ-
layacak prosedürleri de içermelidir. Görev, yetki ve sorumluluklar ile iş akış prosedürlerindeki
değişiklikler de personele imza karşılığında tebliğ edilir.

(3) Saklama hizmet biriminde işlem hacmine ve saklanılan portföy büyüklüğüne bağlı
olarak yeterli sayıda ihtisas personeli istihdam edilmelidir. Saklama hizmet birimi yöneticisinin
sermaye piyasası ve/veya bankacılık alanında en az beş yıl tecrübeye ve Kurulun lisanslamaya
ilişkin düzenlemeleri uyarınca Sermaye Piyasası Faaliyetleri İleri Düzey Lisans Belgesi ile Tü-
rev Araç Lisans Belgesine sahip olması, saklama hizmet biriminde çalışacak ihtisas persone-
linin görev tanımına bağlı olarak Kurulun lisanslamaya ilişkin düzenlemeleri uyarınca Takas
ve Operasyon Sorumlusu Lisans Belgesi ve/veya Türev Araçlar Muhasebe ve Operasyon So-
rumlusu Lisans Belgesi’ne sahip olması gereklidir.
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Portföy saklama sözleşmesi
MADDE 9 – (1) Portföy saklayıcısı ile Şirket veya yatırım ortaklığı arasında tarafların

yetki ve sorumluluklarını içeren, portföy saklayıcısının görevlerini yerine getirmesi için gerekli
bilgi akışının nasıl sağlanacağını belirleyen ve asgari unsurları bu Tebliğ ekinde yer alan bir
sözleşme imzalanması zorunludur. Sözleşmede Kanun ve bu Tebliğ hükümlerine aykırı bir
hükme yer verilemez.

Portföy saklayıcısının değiştirilmesi
MADDE 10 – (1) Portföy saklama sözleşmesinin sona ermesi veya portföy saklayıcı-

sının bu Tebliğde aranan şartları kaybetmesi halinde Şirket veya yatırım ortaklığının bu Teb-
liğde sayılan nitelikleri taşıyan ve Kurulun uygun göreceği bir başka portföy saklayıcısı ile
sözleşme imzalaması şarttır. Yeni sözleşme yürürlüğe girene kadar eski sözleşmeye taraf olan
portföy saklayıcısının sorumluluğu devam eder. Şirketin veya yatırım ortaklığının, sözleşme
imzalamış olduğu portföy saklayıcısını değiştirmek istemesi veya portföy saklayıcısının söz-
leşmeyi sona erdirmek istemesi halinde, bu durum 90 gün önceden sözleşmenin karşı tarafına
ve Kurula gerekçeleriyle birlikte bildirilir.

(2) Kurul gerekli gördüğü takdirde, Şirket veya yatırım ortaklığından portföy saklayı-
cısının değiştirilmesini talep edebilir.

Portföy saklama hizmetinden doğan sorumluluk
MADDE 11 – (1) Bu Tebliğ kapsamında portföy saklama hizmetini yürüten kuruluş,

yükümlülüklerini yerine getirmemesi nedeniyle yatırım fonlarında Şirket ve katılma payı sa-
hiplerine, yatırım ortaklıklarında ortaklığa verdiği zararlardan sorumludur.

(2) Şirket veya yatırım ortaklığı, portföy saklayıcısından; portföy saklayıcısı da Şirket
veya yatırım ortaklığından, Kanun ve bu Tebliğ hükümlerinin ihlâli nedeniyle doğan zararların
giderilmesini talep etmekle yükümlüdür. Pay veya katılma payı sahiplerinin Şirket, yatırım or-
taklığı veya portföy saklayıcısına dava açma hakkı saklıdır.

(3) Portföy saklayıcısı, portföy saklama hizmeti verdiği portföylerin yönetiminden veya
piyasadaki fiyat hareketlerinden kaynaklanan zararlardan sorumlu değildir.

(4) Portföy saklama sözleşmesinde portföy saklayıcısının Kanun ve bu Tebliğ hükümleri
ile belirlenmiş olan sorumluluklarının kapsamını daraltıcı hükümlere yer verilemez.

Alt saklayıcı kullanılmasına ilişkin hükümler
MADDE 12 – (1) Banka dışındaki portföy saklayıcısı, saklamasında bulunan varlıkları

objektif bir nedene dayanmak, Şirket veya yatırım ortaklığının onayını almak ve etkin gözetime
tabi tutmak suretiyle Kurulca yetkilendirilen diğer portföy saklayıcıları nezdinde saklayabilir;
ancak bu durumda dahi Tebliğin 5 inci maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan görevlerini dev-
redemez. Bu hâlde, alt saklayıcı saklama hizmeti verdiği varlıklar açısından yatırım fonlarında
Şirket ve katılma payı sahiplerine, yatırım ortaklıklarında ortaklığa verilen zararlardan portföy
saklayıcısı ile müteselsilen sorumlu olur.

(2) Portföy saklayıcısı tarafından alt saklayıcı kullanılması halinde, portföy saklayıcısı
asgari olarak;

a) Alt saklayıcının hesap ve kayıtlarının, portföy saklayıcısının kolektif yatırım kuru-
luşları adına sakladığı finansal varlıklar ile nakdin, alt saklayıcının kendine ve müşterilerine
ait varlıklarından ayırt edilmesini ve alt saklayıcının iflası halinde bu varlıkların korunmasını
sağlayacak şekilde izlenmesini,

b) Kolektif yatırım kuruluşları adına alt saklayıcıya tevdi ettiği varlıklar ile alt saklayı-
cının söz konusu varlıklara ilişkin kayıtlarının uyumunu,

c) Kendi hesap ve kayıtları ile alt saklayıcının hesap ve kayıtları arasında düzenli olarak
mutabakatın gerçekleştirilmesini,
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ç) Suistimal, hile, kötü yönetim, eksik kayıt veya ihmal sonucunda finansal varlıkların
veya bu finansal varlıklara ilişkin hakların maruz kalabileceği riskleri en aza indirmek için ye-
terli organizasyonun oluşturulmasını

sağlamakla yükümlüdür.
(3) Alt saklayıcı saklamasında bulunan varlıkları portföy saklama hizmeti yürüten diğer

kuruluşlar nezdinde saklayamaz.
Bağımsızlık ilkesi
MADDE 13 – (1) Portföy saklayıcılarının yöneticileri ile portföy saklayıcısını temsil

ve ilzama yetkili kişiler, ilgili kolektif yatırım kuruluşu portföyünü yöneten Şirkette ortak, yö-
netici ya da temsilci olamazlar. Şirket ortakları, yöneticileri ile bu şirketleri temsil ve ilzama
yetkili kişiler de portföy saklayıcısında yönetici ya da temsilci olamazlar. Bu hükmün uygu-
lanmasında yönetici ile temsil ve ilzama yetkili kişiler; yönetim kurulu başkan ve üyeleri, genel
müdür, genel müdür yardımcıları ile sermaye piyasası faaliyetleri ile ilgili birimlerin yöneticileri
ve bu yöneticilerin bağlı olduğu yetkililerdir.

(2) Portföy saklayıcısı görevlerini yerine getirirken Şirket ve yatırım ortaklığından ba-
ğımsız ve sadece katılma payı sahipleri ile pay sahiplerinin menfaatleri doğrultusunda hareket
etmekle yükümlüdür. Bağımsızlık, mesleki faaliyetin dürüst ve tarafsız yürütülmesini sağla-
yacak bir anlayış ve davranışlar bütünüdür.

(3) Saklama hizmet birimi çalışanları görevlerini yerine getirirken ortaya çıkabilecek
çıkar çatışmalarından uzak kalmak, dürüstlük ve tarafsızlıklarını etkileyebilecek hiç bir mü-
dahaleye imkân vermemek zorundadırlar.

Sır saklama
MADDE 14 – (1) Portföy saklayıcısının yetkilileri ve personeli görevleri dolayısıyla

portföy saklama hizmeti verdikleri kolektif yatırım kuruluşları hakkında öğrendikleri sırları
açıklayamazlar ve bu sırları kendilerinin veya üçüncü kişilerin menfaatine kullanamazlar.

(2) Kamuyu aydınlatma amacıyla mevzuat gereği yapılan ilan ve duyurular, adli veya
mevzuatla yetkili kılınmış olmak kaydıyla idari her türlü inceleme ve soruşturma nedeniyle
bilgilerin ilgililere verilmesi sır kapsamında değildir.

İdari ve mali hakların kullanımına ilişkin esaslar
MADDE 15 – (1) Portföy saklayıcısı, saklama sözleşmesinde verilen yetkiye bağlı ola-

rak Şirketin ya da yatırım ortaklığının talimatları doğrultusunda kolektif yatırım kuruluşu nam
ve hesabına finansal varlıkların anapara, faiz, temettü ve benzeri gelirlerinin tahsili, ödenmesi
ile yeni pay alma haklarının ve paylardan doğan oy haklarının kullanılması gibi hizmetleri ve-
rebilir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Portföy Saklayıcılarının Gözetim ve Denetim ile İç Denetim

Sistemine İlişkin Esaslar

Bağımsız denetim
MADDE 16 – (1) Portföy saklayıcısının hizmet verdiği kolektif yatırım kuruluşu port-

föylerinde yer alan varlıkların portföy saklayıcısı nezdindeki mevcudiyetinin tespiti amacıyla
yılda en az bir defa bağımsız denetim yapılması, bu hususun imzalanacak bağımsız denetim
sözleşmesinde belirtilmesi ve düzenlenecek denetleme raporunun bir örneğinin altı iş günü
içinde Kurula iletilmesi zorunludur.

Kurul denetimi
MADDE 17 – (1) Portföy saklayıcısının Kanun ve bu Tebliğ kapsamındaki faaliyetleri

Kurul tarafından denetlenir. Kurul, portföy saklayıcısından, görevlerini yerine getirirken edin-
diği tüm bilgileri istemeye yetkilidir.
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İç kontrol sistemi
MADDE 18 – (1) İç kontrol sistemi, portföy saklama hizmetine ilişkin tüm iş ve iş-

lemlerin düzenli, verimli ve etkin bir şekilde mevzuat ve iş akış prosedürleri çerçevesinde yü-
rütülmesini, hesap ve kayıt düzeninin bütünlüğü ve güvenilirliği ile veri sistemindeki bilgilerin
zamanında ve doğru bir şekilde elde edilebilirliğini, hata, hile ve usulsüzlüklerin önlenmesini
ve tespitini sağlayacak şekilde oluşturulur. Portföy saklayıcılarının usulsüzlüklerden ve hata-
lardan kaynaklanan riskleri asgariye indirilebilmeleri için riskler tanımlanır ve gerekli önlemler
alınır. Portföy saklayıcılarının saklama hizmetine ilişkin iç kontrol faaliyetleri tespit edilen
risklerin de izlenmesine olanak verecek şekilde günlük faaliyetlerin ayrılmaz bir parçası olarak
düzenlenir ve yürütülür. Saklama işlemlerinin operasyonu ile kontrolü aynı kişi tarafından ye-
rine getirilemez.

(2) Portföy saklayıcılarının portföy saklama hizmetine ilişkin oluşturdukları iç kontrol
sistemine ilişkin tüm politika ve prosedürler yazılı hale getirilir. Saklama hizmetine ilişkin iç
kontrol prosedürlerinin kabulü, yürürlüğe konulması veya değiştirilmesi için portföy saklayı-
cısının yönetim kurulunun kararı şarttır. Prosedürler her düzeydeki personelin etkin bir şekilde
iç kontrol sistemine iştirakini sağlayacak şekilde oluşturulur.

(3) Saklama hizmetine ilişkin iç kontrol sistemi kapsamındaki faaliyetleri yerine geti-
recek iç kontrol elemanının sermaye piyasaları, muhasebe, vergi, kambiyo, bilgi sistemleri de-
netimi, işletme analizi, organizasyonu, denetimi veya hukuk konularında en az 3 yıllık mesleki
tecrübe ile Sermaye Piyasası Faaliyetleri İleri Düzey ve Türev Araç Lisans belgesine sahip ol-
ması zorunludur. İç kontrol elemanı iç kontrol dışında başka bir görev ve sorumluluk üstlene-
mez.

Risk yönetim sistemi
MADDE 19 – (1) Risk yönetim sistemi, kolektif yatırım kuruluşuna verilecek portföy

saklama hizmetinin kapsadığı temel risklerin tanımlanmasını, güncellenmesini ve maruz kalı-
nan risklerin tutarlı bir şekilde değerlendirilmesini, tespitini, ölçümünü ve kontrolünü içeren
bir risk ölçüm mekanizmasının geliştirilmesini içerir.

(2) Portföy saklayıcılarının kolektif yatırım kuruluşları için verilecek portföy saklama
hizmetine ilişkin risk yönetim sistemlerini oluşturmaları ve buna ilişkin prosedürleri yazılı hale
getirmeleri zorunludur. Risk yönetimine ilişkin yazılı prosedürlerin kabulü, yürürlüğe konul-
ması veya değiştirilmesi için portföy saklayıcısının yönetim kurulunun kararı şarttır.

(3) Risk yönetim sistemi, portföy saklama hizmeti verilecek kolektif yatırım kuruluşu-
nun büyüklüğü ve yapısı ile portföy saklama hizmetine konu olacak varlıkların niteliğine ve
risk düzeyine uygun olarak oluşturulur ve portföy saklayıcısının iç kontrol sistemi ile bütünlük
arz eder.

(4) Portföy saklayıcılarının alt saklayıcı kullanması halinde alt saklayıcıların risklerinin
değerlendirilmesinde portföy saklayıcısının risk yönetim sisteminde belirlenen ölçütler esas
alınır.

(5) Risk yönetimini gerçekleştirecek birim portföy saklayıcısı bünyesinde oluşturula-
bileceği gibi risk yönetim hizmeti dışarıdan da sağlanabilir. Ancak her koşulda, risk yönetim
hizmetini sağlayan birim, saklama hizmeti veren birimden bağımsız olmalıdır. Risk yönetimini
gerçekleştirecek birimde risk kontrolüne ilişkin işlemleri yerine getirebilecek bilgi ve tecrübe
düzeyi ile Sermaye Piyasası Faaliyetleri İleri Düzey Lisans Belgesi ile Türev Araçlar Lisans
Belgesine sahip yeterli sayıda personel bulunur. Söz konusu personel, portföy saklayıcısının
risk yönetim sisteminin oluşturulmasından ve uygulanmasından sorumludur.
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Teftiş sistemi
MADDE 20 – (1) Portföy saklayıcısının saklama hizmeti kapsamındaki faaliyetleri,

teftiş birimi tarafından mevzuata uyum ve iç kontrol sisteminin işleyişi başta olmak üzere sak-
lama hizmetine ilişkin iş akış prosedürlerine uygunluk denetimleri şeklinde, yılda en az bir
defa denetlenir ve yapılan denetim çalışmaları rapora bağlanarak portföy saklayıcısının yönetim
kuruluna sunulur. Düzenlenen raporlar ve bu raporlara esas teşkil eden belgeler düzenlenme-
lerini izleyen yıldan itibaren en az beş yıl süreyle veya bu süre içinde hukuki ihtilafa konu
olanların, ihtilafın sonuçlanmasına kadar saklanması zorunludur.

(2) Teftiş birimi, portföy saklama hizmeti ile ilgili olağandışı sonuçlar doğuracak her-
hangi bir durumun varlığının tespit edilmesi halinde hazırlayacağı raporu en kısa zamanda
portföy saklayıcısının yönetim kuruluna sunar ve bir örneğini Kurula gönderir.

BEŞİNCİ BÖLÜM
Diğer Hükümler

Bireysel yatırımcı portföylerinde yer alan varlıkların saklanmasına ilişkin esaslar
MADDE 21 – (1) Bireysel yatırımcı portföylerindeki varlıkların saklaması Kurulun

yatırım hizmetleri ve faaliyetleri ile yan hizmetlere ilişkin esaslar hakkında tebliğ hükümlerine
tabidir.

Takasbank’ın yükümlülükleri
MADDE 22 – (1) Takasbank, portföy saklama hizmeti vermediği kolektif yatırım ku-

ruluşlarının birim katılma payı veya birim pay değerinin mevzuat ile fon içtüzüğü, izahname
veya esas sözleşme hükümleri çerçevesinde belirlenen değerleme esaslarına göre hesaplanıp
hesaplanmadığını ve varlık alım-satımlarının, portföy yapısının, işlemlerinin mevzuat hüküm-
lerine uygun olup olmadığını kontrol eder ve herhangi bir aykırılık tespit etmesi halinde gerekli
tedbirleri alması için portföy saklayıcısını bilgilendirir ve bu hususa ilişkin olarak Kurula bilgi
verir. Portföy saklayıcısı tarafından gerekli tedbirlerin alınmaması halinde yapılan tespitler Ta-
kasbank tarafından tespitin yapıldığı tarihi izleyen işgünü içinde Kurula bildirilir.

(2) Takasbank dışındaki portföy saklayıcıları, Takasbank’ın yatırım fonu birim katılma
payı değeri ile yatırım ortaklığı birim net aktif değeri hesaplanmasına esas teşkil edecek bilgileri
ve Takasbank dışında tutulan hesaplar ile bu hesaplardan yapılan ödemeleri Takasbank’a bil-
dirmek zorundadır.

Portföy saklama kuruluşu olarak faaliyet gösteren bankalara ilişkin hükümler
GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin yürürlüğe girdiği tarih itibariyle Kurulca sak-

lama hizmetinde bulunması uygun görülmüş bulunan bankalar tarafından kolektif yatırım ku-
ruluşu portföylerine saklama hizmeti verilebilmesi için bu Tebliğ hükümleri çerçevesinde yet-
kilendirilmek üzere Kurula başvurulması zorunludur.

(2) Mevcut saklama hizmet birim yöneticilerinin sermaye piyasası ve/veya bankacılık
alanında en az beş yıl tecrübeye sahip olmaları koşulu ile bu Tebliğin 8 inci maddesinin üçüncü
fıkrasında belirtilen lisans belgelerine sahip olmaması halinde, bu Tebliğin yürürlüğe girdiği
tarihten itibaren açılacak ilk altı sınava katılmak şartıyla görevlerine devam ederler. Bu kişi-
lerden dördüncü sınavın sonuçlarının açıklandığı tarihe kadar Sermaye Piyasası Faaliyetleri
İleri Düzey Lisans Belgesini, altıncı sınavın sonuçlarının açıklandığı tarihe kadar Türev Araçlar
Lisans Belgesini almaya hak kazanamayanlar, son sınavın sonuçlarının açıklanmasını takip
eden ay sonu itibariyle saklama hizmet birimi yöneticisi olarak çalışamazlar.

Yürürlük
MADDE 23 – (1) Bu Tebliğ 1/1/2014 tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 24 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Sermaye Piyasası Kurulu yürütür. 
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Şeker Kurumundan:
YÜKSEK YOĞUNLUKLU TATLANDIRICI İTHALATI İÇİN UYGUNLUK

BELGESİ DÜZENLENMESİ VE İZLENMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, yüksek yoğunluklu tatlandırıcıların, ithal edilme

amacına uygun kullanımının takibi, sonuçlarının değerlendirilmesi ve ilgili kurumlara bildi-
rilmesine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ, yüksek yoğunluklu tatlandırıcıların, ithal edilmesine ilişkin

uygunluk belgesi düzenlenmesi ve izlenmesine ilişkin usul ve esasları kapsar.
Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Tebliğ, 4/4/2001 tarihli ve 4634 sayılı Şeker Kanunu ve Ekonomi

Bakanlığı tarafından hazırlanan Yüksek Yoğunluklu Tatlandırıcıların İthaline İlişkin Tebliğe
dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Tebliğde geçen;
a) Elektronik imza: 15/1/2004 tarihli ve 5070 sayılı Elektronik İmza Kanununda ta-

nımlanan şekilde başka bir elektronik veriye eklenen veya elektronik veriyle mantıksal bağ-
lantısı bulunan ve kimlik doğrulama amacıyla kullanılan elektronik veriyi,

b) Elektronik imza yetkilisi: İthalatçıyı temsil ve ilzama yetkili olan ve EVİS üzerindeki
başvuruyu elektronik imza veya mobil imza ile imzalayan kişiyi,

c) ESHS: Elektronik İmza Kanunu uyarınca Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumuna
bildirimini yapmış, elektronik sertifika, zaman damgası ve elektronik imzalarla ilgili hizmetleri
sağlayan kamu kurum ve kuruluşları ile gerçek veya özel hukuk tüzel kişileri olan Elektronik
Sertifika Hizmet Sağlayıcılarını,

ç) EVİS: Şeker Kurumu Elektronik Veri İşleme Sistemini,
d) İthalatçı: Yüksek Yoğunluklu Tatlandırıcı ithalatı yapan gerçek ya da tüzel kişiyi,
e) Kullanıcı: EVİS üzerinden ithalatçı adına başvuruları girecek, işlemin takibini ya-

pacak ve belge başvuru işlemlerini onaylamak üzere ithalatçı tarafından bildirilen yetkilendi-
rilmiş kişi veya kişileri,

f) Kurum: 4634 sayılı Kanunla kurulmuş Şeker Kurumunu,
g) Mobil elektronik imza: Şeker Kurumu ile mobil elektronik imza kullanımına ilişkin

sözleşmesi bulunan GSM operatörlerince verilen SIM Kartı kullanarak yaratılan ve 5070 sayılı
Elektronik İmza Kanununda tanımlanan güvenli elektronik imza niteliğindeki elektronik ser-
tifikayı,

ğ) Nihai üretici: Yüksek Yoğunluklu Tatlandırıcıların İthaline İlişkin Tebliğ kapsamın-
daki maddeyi üretiminde girdi olarak kullanan işletmeyi,

h) Nitelikli Elektronik Sertifika: Elektronik İmza Kanununun 9 uncu maddesinde sayı-
lan nitelikleri haiz elektronik sertifikayı,

ı) Uygunluk Belgesi: Yüksek yoğunluklu tatlandırıcıların ithaline ilişkin ithalatçı tara-
fından gümrük idarelerine iletilmek üzere Kurum tarafından düzenlenen uygunluk yazısı/bel-
gesini,

i) Yüksek Yoğunluklu Tatlandırıcılar (YYT): Yüksek Yoğunluklu Tatlandırıcıların İthaline
İlişkin Tebliğde Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonları (G.T.İ.P.) ve madde isimleri ile belirtilen
ürünleri,

ifade eder.
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İthalatçıların tanımlanması
MADDE 5 – (1) EVİS üzerinden uygunluk belgesi talebinde bulunulabilmesi ve diğer

işlemlerin yapılabilmesi için ithalatçılara ilişkin bilgiler, Kurum tarafından EVİS’e tanıtılır. Bu
işlem için aşağıda sıralanan bilgi ve belgeler, ithalatçılar tarafından dilekçe ekinde Şeker Ku-
rumuna iletilir.

a) EK-1’de yer alan ithalatçı bilgileri,
b) İmza Sirküleri: Ana sözleşmede ithalatçıyı temsil ve ilzama yetkili kılınan kişi/kişiler

için düzenlenmiş imza sirkülerinin aslı veya noter tasdikli sureti,
c) Ticaret Sicili Gazetesi: Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi’nin aslı ya da noter veya Ti-

caret ve/veya Sanayi Odaları ile Ticaret Sicil Memurluklarından tasdikli örneği (kuruluş ve
varsa ana sözleşme değişiklikleri ile son durumu gösterir Türkiye Ticaret Sicili Gazetelerinin
her biri),

ç) Vergi levhasının ithalatçı onaylı sureti.
Kullanıcıların yetkilendirilmesi
MADDE 6 – (1) İthalatçılar tarafından EVİS’e giriş ve başvuru işlemleri yüksek gü-

venlik gereklilikleri nedeniyle sadece elektronik imza veya mobil imza aracılığı ile yapılır.
İthalatçılar; “Kullanıcı” olarak yetkilendirdiği kişi ya da kişileri EK-2’de, başvuruyu imza ve
onaya yetkili “Elektronik imza yetkilisi” olarak yetkilendirdiği kişi ya da kişileri ise EK-3’te
yer alan form ile Şeker Kurumuna yazılı olarak iletirler.

(2) İletilen bu bilgiler Kurum tarafından EVİS’e tanıtılır. Başvurular elektronik imza
yetkilileri tarafından yetki seviyelerine göre imzalanır. İthalatçı, lüzumlu görmesi halinde
ithalatçıyı temsil ve ilzama yetkili kişi veya kişilere noter tasdikli olarak EK-4’te yer alan ta-
ahhütname ile yetki devri yapabilir. Uygunluk belgesi başvurularının elektronik ortamda imza
yetkilisi tarafından imzalanmasını müteakip, başvuru Kurum tarafından değerlendirmeye alınır.

(3) Kullanıcıların ya da elektronik imza yetkililerinin yetkisinin herhangi bir şekilde
sona ermesi durumunda ithalatçı bu durumu yazılı olarak Şeker Kurumuna bildirmekle yü-
kümlüdür.

Güncelleme işlemleri
MADDE 7 – (1) İthalatçılar, Kurum kayıtlarına alınan bilgilerindeki her türlü değişik-

liği yazılı olarak en geç 5 (beş) iş günü içerisinde Kuruma bildirmekle yükümlüdür. Kurum bu
bildirimi müteakip gerekli işlemleri yapar.

Uygunluk belgesi talebi
MADDE 8 – (1) İthalatçılar tarafından yetkilendirilen kullanıcılar, Şeker Kurumu web

sayfasındaki (www.sekerkurumu.gov.tr) “EVİS UYGULAMALARI” üzerinden Kuruma baş-
vururlar.

(2) Uygunluk belgesi taleplerine ilişkin başvuruların değerlendirmeye alınabilmesi için;
EK-5’te yer verilen bilgi ve belgeler, EVİS üzerinde yapılan başvuru referans numarası belir-
tilerek dilekçe ekinde eksiksiz bir şekilde Kuruma iletilir. Kurum, gerekli görmesi halinde, ek
bilgi ve belgeler isteyebilir.

(3) EVİS üzerinden ilk kez uygunluk belgesi başvurusunda bulunacak ithalatçılar, Yük-
sek Yoğunluklu Tatlandırıcıların İthaline İlişkin Tebliğ kapsamındaki tüm YYT’lere ilişkin ön-
ceki takvim yılı sonu stok miktarlarını, varsa uygunluk belgesi numarasını belirterek, ıslak im-
zalı olarak Kuruma yazılı olarak bildirmek zorundadırlar.

(4) Başvuru konusu YYT’ye ilişkin EVİS üzerinde düzenlenen uygunluk belgesi baş-
vuru formunda, ithalatçının sisteme giriş yaptığı stok hareket bilgileri başvuru tarihi itibariyle
kayıtlarıyla uyumlu olmalıdır.

(5) Karışım halinde ithal edilecek YYT’ler için yapılacak başvurularda, Yüksek Yoğun-
luklu Tatlandırıcı Karışımları GTİP’i seçilir ve EVİS’e GTİP karışım bilgileri girilir. Gerektiğinde
Kurumca karışımın nitelik ve nicelik olarak analizini gösterir analiz raporu istenebilir.

(6) Başvuruların EVİS üzerinden gerçekleştirilemediğinin Kurumca tespiti halinde, ya-
zılı olarak iletilen başvurular da değerlendirilerek sonuçlandırılır.
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Başvuruların değerlendirilmesi
MADDE 9 – (1) Kuruma yapılan başvurular, tam ve eksiksiz olması şartıyla, 10 (on)

işgünü içinde ve miktar açısından bir kısıtlama olmaksızın, Kurum tarafından ücretsiz olarak
elektronik imza ile onaylanan uygunluk belgesi düzenlenmek suretiyle sonuçlandırılır. Kurum,
gerekli görmesi halinde başvuruda sunulan bilgi ve belgelerin gerçeğe uygunluğunu araştıra-
bilir.

(2) Şeker Kurumuna iletilmesi zorunlu olan belgeleri zamanında iletmemiş ya da iste-
nilen bilgileri EVİS’e zamanında girmemiş olan başvuru sahiplerinin bu Tebliğ kapsamında
yapacakları uygunluk belgesi başvuruları belgeleri tamamlanana kadar değerlendirilmez.

(3) İthalatçı, başvuru sürecine ve sonuçlarına ilişkin sorgulamaları EVİS aracılığıyla
gerçekleştirir.

Uygunluk belgesi, süresi ve kullanımı
MADDE 10 – (1) Uygunluk belgelerinin geçerlilik süresi 6 (altı) aydır. Belgelerin sü-

resi uzatılamaz.
(2) Kurum tarafından düzenlenen uygunluk belgesi ithalatçı tarafından ilgili Gümrük

Müdürlüğüne iletilir.
(3) Uygunluk belgesi üçüncü kişilere devredilemez. İthalatçılar tarafından uygunluk

belgesi kapsamındaki eşyanın ithalatı gerçekleştirilmiş ise ithalata ilişkin bilgiler EVİS’e girilir
ve gümrük beyannamesi görüntüsü EVİS’e yüklenir. İthalat gerçekleşmediyse gerçekleşmediği
EVİS üzerinden belirtilir.

İthalat ve sarfın izlenmesi
MADDE 11 – (1) Uygunluk belgesi kapsamında ithalatı yapılan yüksek yoğunluklu

tatlandırıcıların belge başvurusunda beyan edilen amaca uygun kullanılıp kullanılmadığının
tespiti için gerekli hallerde ithalatçılardan/satın alan firmalardan/nihai üreticilerden ek bilgi ve
belge alınır. Gerekli görülmesi halinde kontrol amaçlı olarak yerinde inceleme yapılır.

(2) Uygunluk belgesi kapsamında ithalatı yapılan ürünlerin ithalatçı/aracı tarafından
yurt içine satışı sırasında, ilgili ithalat partisi için düzenlenmiş uygunluk belgesinin bir foto-
kopisi kaşelenerek satış faturalarına eklenir.

(3) İthalatçılar; gıda ürünlerinde girdi olarak kullanılmak üzere ithal ettikleri YYT’lerin
ithalatından nihai üreticiye kadar tüm satış aşamalarını, sarfını ve nihai kullanım sürecini kap-
sayan EK-6’da belirtilen her takvim yılına ait yeminli mali müşavirlik uygunluk belgesi kap-
samı ürünler faaliyet tasdik raporunu (YMM Raporu) takip eden yılın 31 Mayıs tarihine kadar
Kuruma yazılı olarak ibraz etmekle yükümlüdürler.

(4) Uygunluk belgesi kapsamındaki YYT’lerin fason üretimde kullanılması durumunda,
ithalatçılar fason üretime ilişkin bilgi ve belgeleri YMM Raporunda göstermek zorundadırlar.

(5) İthalatçılar, ithalat/satış/kullanım/iade gibi YYT’lere ilişkin her türlü değişikliği
EVİS’e girerler. İthalatçılar, kendilerine ait stok hareketlerinin yanı sıra zincir takibini yaparak
aracıların satışlarını nihai üreticiye ulaşıncaya kadar tüm stok değişimlerini EVİS’e girerler ve
bu bilgilere YMM Raporunda yer verirler.

(6) İthalatçılar, YYT’lere ilişkin stok hareketlerini uygunluk belgesi bazında nihai üre-
ticiye kadar EVİS üzerinden sisteme girmekle yükümlü olduklarından aracılar ve nihai üreti-
ciler kendileri ile ilgili konularda ithalatçıya karşı sorumludur.

(7) İthalatçıların YYT satış bilgilerini EVİS’e girerken nihai üretici olarak tanıttığı fir-
malardan gıda üreticisi olanlar, Kurumun web sayfasındaki (www.sekerkurumu.gov.tr) “EVİS
UYGULAMALARI” üzerinden vergi numaraları ve şifrelerini girmek suretiyle, YMM Rapo-
runun konusu takvim yılı içinde satın aldıkları ve ürünlerinde kullandıkları tüm YYT’leri kap-
sayacak şekilde kullanım ve mamul üretim bilgilerini içeren bilgileri EVİS’e girerler. Nihai
üretici, EVİS üzerinden oluşturduğu YYT İmalatçı Üretim Tablosunun ıslak imzalı çıktısı ile
birlikte imza sirküleri, kapasite raporu sureti ve YYT İmalatçı Üretim Tablosunda belirtilen
ürünlere ait etiket örneklerini Kuruma yazı ekinde gönderir.
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(8) İthalatçıların satış yaptıkları nihai üreticilerin tümünün YYT İmalatçı Üretim Tab-
lolarının Kurum kayıtlarına alındığı bilgisi ithalatçı tarafından EVİS üzerinden görüldükten
sonra YMM Raporu Kuruma gönderilir. Kurum, ithalatçıların satış yaptıkları nihai üreticilere
ait YYT İmalatçı Üretim Tabloları Kuruma ulaşmadan YMM Raporlarını değerlendirmeye al-
maz. Zamanında Kuruma ulaşmayan YMM Raporları Kuruma ulaşana dek ithalatçıya yeni bir
uygunluk belgesi düzenlenmez.

(9) İthalatçının hem gıda hem de gıda dışı amaçla YYT ithalatı yapması durumunda
YMM Raporu tüm ithalatları kapsayacak şekilde düzenlenir.

(10) Kurum gerekli görmesi halinde ara dönemler için de YMM Raporu isteyebilir.
Denetim ve sorumluluk
MADDE 12 – (1) Kurum tarafından gerekli görülmesi halinde bu Tebliğ kapsamında

ithalatçı, aracı ve/veya nihai üretici nezdinde yerinde denetim yapılabilir ve mamullerden nu-
mune alınabilir.

(2) Bu Tebliğ kapsamındaki iş ve işlemlerde gerçeğe aykırı beyanda bulunanlara iki yıl
boyunca uygunluk belgesi düzenlenmez.

(3) Nihai üreticiler nezdinde yapılan denetimlerde Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakan-
lığı tarafından hazırlanan Türk Gıda Kodeksi Gıda Katkı Maddeleri Yönetmeliği ve ilgili diğer
mevzuata aykırı YYT kullanımı tespit edilenler Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığına mev-
zuatı çerçevesinde değerlendirilmek üzere bildirimde bulunulur.

(4) Nihai üreticilerden; 23/2/2013 tarihli ve 28568 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan
İmalatçı-İhracatçıların, Şekerli Mamul İhracatı Karşılığında C Şekeri Taleplerinin Karşılanması
Şartları ve Uygulama Esaslarına Dair Tebliğ kapsamında C şekeri tahsisatından yararlanan ve
tahsisata esas miktar kadar şeker kullanmadığı tespit edilenlere iki yıl süreyle YYT uygunluk
belgesi düzenlenmez, bunlara bu süre içinde YYT satışı yapılmaması hususunda ithalatçılara
bildirimde bulunulur. Bu bildirimin aksine davranarak, nihai üreticiye doğrudan ya da aracılar
vasıtasıyla satışta bulunan ithalatçılara iki yıl süreyle YYT uygunluk belgesi düzenlenmez.

(5) Kuruma bildirilmeksizin, ithal edilme amacına uygun olarak satış/kullanım yapma-
yan ithalatçılara iki yıl süreyle YYT uygunluk belgesi düzenlenmez.

Yetki
MADDE 13 – (1) Uygunluk belgesi başvuruları ile ilgili hususlarda uygulamaya yö-

nelik her türlü önlemi almaya ve düzenlemeleri yapmaya, özel ve zorunlu durumları inceleyip
sonuçlandırmaya, uygulamada ortaya çıkacak ihtilafları idari yoldan çözümlemeye ve EVİS
ile ilgili yaşanacak teknik düzeydeki aksaklıklar nedeniyle uygulamada yaşanabilecek sorunları
gidermeye yönelik uygulama usul ve esaslarını belirlemeye Şeker Kurulu yetkilidir.

(2) Kurumdan kaynaklanmayan nedenlerle elektronik iletişimde yaşanan aksaklıklardan
Kurum sorumlu değildir.

Mevcut belge ve başvurular
GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce 8/11/2012 tarihli

ve 28461 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 264/6 sayılı Yüksek Yoğunluklu Tatlandırıcı İt-
halatı İçin Elektronik Ortamda Uygunluk Belgesi Düzenlenmesine İlişkin Usul ve Esaslara
Dair Karara göre düzenlenmiş bulunan ithalat uygunluk belgeleri ile bu Tebliğin yayımı tari-
hinden önce yapılan başvurular için düzenlenen ithalat uygunluk belgeleri anılan Karara göre
geçerliliklerini korur.

Yürürlük
MADDE 14 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 15 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Şeker Kurulu yürütür.
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ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI 

KASTAMONU İLİ ÇATALZEYTİN İLÇESİNDE BULUNAN ÖĞRENCİ EVİ BİNASININ 

İNCE İNŞAAT İŞLERİ YAPTIRILACAKTIR 

Türk Kızılayı Genel Müdürlüğünden: 

1 - Kastamonu İli, Çatalzeytin İlçesi, Merkez Mahallesi, Sahil Mevkii, 48-48- G-c 

pafta, 9 ada, 9 parselde kayıtlı 212 m2 yüz ölçümlü taşınmaz üzerine bodrum+zemin+asma kat+4 

normal kat+çatı katı olmak üzere toplam 1460 m2 kapalı alanlı kaba inşaatı tamamlanan, natamam 

durumdaki binanın öğrenci evi olarak anahtar teslimi götürü bedel ile ince inşaat işleri 

yaptırılacaktır. 

2 - Firmalar, teklif ettikleri fiyatın en az %3'ü nispetindeki geçici teminatı teklifleri ile 

birlikte vereceklerdir. 

3 - İhaleye ait şartnameler " Ataç 1 Sok. No: 32 Yenişehir/ANKARA" adresindeki Genel 

Müdürlüğümüzden, "Balabanağa Mah. Büyük Reşit Paşa Cad. No: 18 Fatih/İstanbul" adresindeki 

İstanbul Müdürlüğümüzden 500,00 TL karşılığında temin edilebilecektir. 

İdari ve teknik şartnamelere www.kizilay.org.tr/ihale İlanları adresinden ulaşılabilecektir. 

4 - Firmaların ihale zarflarım en geç 12 AĞUSTOS 2013 günü saat 10:00'a kadar Genel 

Müdürlüğümüz İdari İşler Evrak Birimine vermiş/göndermiş olmaları gerekmektedir. 

5 - 2 Nolu "Teklif ve Teminat Mektubu" zarfı 13 AĞUSTOS 2013 günü saat 14:30'da 

Genel Müdürlüğümüz Toplantı Salonunda açılacaktır. 

6 - Postada meydana gelecek gecikmeler dikkate alınmaz. 

7 - Telgraf, mail ve faksla yapılacak müracaatlar dikkate alınmayacaktır. 

8 - Kurumumuz Kamu İhale Kanunlarına tabi değildir. 5639/1-1 

—— • —— 

A.S.O. 1. ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ İÇERİSİNDE KAZI, DOLGU VE  

BETONARME İMALAT İŞLERİ YAPTIRILACAKTIR 

ASO 1. Organize Sanayi Bölgesi Başkanlığından: 

 ANKARA 

1 - Kantar Sahası Yapılması İşi kapsamında; 

İMALATIN ADI MİKTARI 

1) Kazı ve naklinin yapılması  3.640 m³ 

2) Dolgu yapılması 1.500 m³ 

İşleri ile betonarme imalatlar yaptırılacaktır. 

2 - İhale şartnamesi Ankara-Ayaş Karayolu 25. km Sincan adresinde faaliyet gösteren 

Bölge Müdürlüğünden KDV dahil 50.00 TL (Elli TürkLirası) karşılığı temin edilebilir. 

3 - İhale evraklarının, 15.07.2013 tarihinde, en geç saat 14.00’e kadar Bölge Müdürlüğü 

binasında elden teslim edilmesi gerekmektedir. Posta ile yapılan müracaatlar kabul 

edilmeyecektir. 

4 - ASO 1. Organize Sanayi Bölgesi 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu hükümlerine tabi 

değildir. 

5 - Bilgi için Bölge Müdürlüğü  

Tel : 0 312 267 00 00 (Pbx 7 hat) 

Fax : 0 312 267 00 09 

Web : aosb.org.tr 5600/1-1 
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TAMİR VE KAPLAMA İŞİ YAPTIRILACAKTIR 

YEAŞ Yatağan Termik Santralı İşletme Müdürlüğünden: 

Müdürlüğümüzün ihtiyacı olan Baca gazı arıtma tesisinde, gaz ısıtıcı bölgesinde, kirli gaz 

ve temiz gaz kanallarında hasar gören metal aksamın Teknik Şartname esaslarında açık ihale 

usulü ile ihale edilerek tamirinin yapılıp, flakeline uygulaması ile kaplanması işidir. 

İhale kayıt numarası : 2013/81555 

1 - İdarenin: 

a) Adresi : YEAŞ YATAĞAN TERMİK SANTRALI İŞLETME 

MÜDÜRLÜĞÜ Yatağan/MUĞLA 

b) Telefon ve faks numarası : TEL: 0 252 572 5191          FAX: 0 252 572 5384 

c) Elektronik posta adresi : ticaret@yatagants.gov.tr 

2 - İhale konusu işin 

a) Niteliği, türü ve miktarı : Baca gazı arıtma tesisinde, gaz ısıtıcı bölgesinde, kirli 

gaz ve temiz gaz kanallarında hasar gören metal aksamın 

tamirinin yapılıp, flakeline uygulaması ile kaplanması 

işidir. 

b) Teslim yeri : YEAŞ Yatağan Termik Santralı İşletme Müdürlüğü 

Ambarı 

c) Teslim tarihi  : Her revizyon için ayrı ayrı 15 (Onbeş) Takvim Günü 

olmak üzere toplamda 30 (Otuz) takvim günüdür. 

3 - İhalenin 

a) Yapılacağı yer : YEAŞ Yatağan Termik Santralı İşletme Müdürlüğü 

İhale Odası 

b) Tarihi ve saati : 23/07/2013 - 14:00 

4 - İhale dokümanı YEAŞ Yatağan Termik Santralı İşletme Müdürlüğü Yatağan/MUĞLA 

adresinde görülebilir ve 50,00.-TL bedel karşılığı aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif 

verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. 

(Şartname bedelinin yatırılacağı Hesap Numarası: Halk Bankası Yatağan Şubesi IBAN: 

TR48 0001 2009 2630 0013 0000 02 İhale Dokümanı’nı satın alabilmek için hesap numarasına 

şartname bedeli yatırıldıktan sonra dekont ve ilgili üst yazı 0 252 572 53 84 nolu fax’a okunaklı 

bir şekilde gönderilecektir. İhale Doküman’ı kurumumuz tarafından katılımcıya kargo ile ödemeli 

bir şekilde gönderilecektir.) 

5 - Teklifler, 23/07/2013 saat 14:00’e kadar YEAŞ Yatağan Termik Santralı İşletme 

Müdürlüğü’ne Muhaberat Servisine verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da 

gönderilebilir. 

6 - Bu ihale ceza ve yasaklama hükümleri hariç 4734 - 4735 sayılı yasalara tabi olmayıp, 

4964 sayılı kanunun 1. maddesinin son fıkrası ve 40. maddesinin son fıkrasına istinaden 

Şirketimizce uygulanmakta olan EÜAŞ Genel Müdürlüğü Satın Alma ve İhale Yönetmeliğinin 

usul ve esasları doğrultusunda yapılacaktır. 5497/1-1 
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2.000 TON KONTAMİNE OLMUŞ MALZEMELERİN SATIŞI YAPILACAKTIR 

Ankara Büyükşehir Belediyesi Elektrik Havagazı ve Otobüs İşletmesi Müessesesi 

EGO Genel Müdürlüğünden:  

1 - Kuruluşumuzca; 2.000 ton kontamine olmuş malzemelerin 16/07/2013 tarih ve saat 

14.00de 2886 sayılı Devlet ihale Kanunun 35 (a) maddesi uyarınca kapalı teklif usulüne göre, 

fiyat ve teklif alma yolu ile, anılan yasanın 36.37.38.39. ve 40 Maddeleri ve aynı yasanın diğer 

ilgili madde hükümlerine göre satışı yapılacaktır. 

2 - Söz konusu, satışla ilgili şartname; ücreti mukabilinde Emniyet Mah Hipodrum Cad. 

No: 5 A Blok Yenimahalle/ANKARA adresindeki Satın Alma Dairesi Başkanlığı, Ticaret Şube 

Müdürlüğünden temin edilebilir. 

3 - İhaleye iştirak edecek isteklilerin şartnameye göre hazırlayacakları, ihale evraklarını 

en geç 16/07/2013 günü saat 14.00’e kadar, EGO Genel Müdürlüğü Genel Evrakına vermeleri 

veya anılan saatte aynı adreste olacak şekilde posta ile göndermeleri şart olup. ihale zarfları saat 

14.00’de açılacaktır. 

4 - İdare İhaleyi yapıp yapmamakta, bir bölümünü veya tamamını yapmakta veya işletme 

yararı ve güven devamlılığı bakımından yapıp yapmamakta tamamen serbesttir. 

5 - İstekliler teklif fiyatını, her hangi bir tereddüde mahal vermeyecek şekilde rakamla ve 

yazı ile belirteceklerdir. 

6 - İhaleye katılacak gerçek veya tüzel kişi veya kişilerde aşağıda ki şartlar aranır: 

a - İsteklinin Kanuni ikametgâhının bildirilmesi, 

b - Türkiye’ de tebligat için adres beyan etmesi, 

c - İhalenin ilan edildiği yıla ait Ticaret ve Sanayi Odasından veya Esnaf ve Sanatkârlar 

Odasından alacakları belgenin aslı veya noter tasdikli suretini vermesi, 

d - Tüzel kişi olması halinde, Şirketin noter tasdikli imza ve yetki sirkülerinin veya 

şirketin adına ihaleye katılacak olan kimselerin bu şirketin vekili olduğuna dair noterden onaylı 

vekâletnamelerini teklif dosyası ekinde vermesi, 

e - Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 

f - Bu şartnamenin 11/f maddesinde yazılı miktarda geçici teminat vermesi, 

g - İhale şartname dosyasının satın alındığına dair Alındı Makbuzunu başvuru dosyasına 

eklemesi, 

h - İstekliler Çevre ve Şehircilik (Orman) Bakanlığından kontamine olmuş aşağıda kod 

numaralı belirtilen malzemelere ait toplama belgesini teklifi ekinde vereceklerdir. (Toplama 

yetkisi olmayan istekliler ihaleye katılamazlar.) 

1 12.01.01 5 17.02.01 

2 17.04.01 6 17.02.03 

3 17.04.02 7 17.04.07 

4 17.02.02 8 17.04.05 

ı - Fiyatların KDV hariç olarak teklif edilmesi, 

i - Şartnamenin; istekli tarafından imzalanarak teklif ekinde verilmesi 

j - İsteklinin 2886 sayılı Kanununa göre cezalı olmadığına dair beyan yazısı vermesi, 

(2886 sayılı Kanununa göre yasaklı olanlar ihaleye katılamazlar) gerekmektedir. 

 

Dosya No 

Malzemenin 

Cinsi Miktarı 

Tahmini 

Bedeli TL 

Geçici Teminat 

Tutarı TL. 

Şartname 

Bedeli (TL) 

3-2013/ B.B 

Kontamine 

Olmuş 

Malzeme 

2000 TON 1000.000 3000. TL 100,00 

 5485/1-1 
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DÜZELTME İLANI 

1 ADET SEM (TARAMALI ELEKTRON MİKROSKOBU) CİHAZI SATIN ALINACAKTIR 

Bozok Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Biriminden: 

1 Adet SEM (TARAMALI ELEKTRON MİKROSKOBU) Cihazı alımı işi, 4734 sayılı 

Kamu ihale Kanunu’nun 3. maddesi (f) bendi ile geçici 4. maddesi hükümlerine dayanılarak 

hazırlanan 01/12/2003 tarihli 2003/6554 sayılı kararname eki esaslarının 20. maddesi (e) bendi 

uyarınca Pazarlık Usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer 

almaktadır: 

İhale kayıt numarası : 2013/75350 

1 - İdarenin  

a) Adresi : Bozok Üniversitesi Rektörlüğü İdari ve Mali İşler Daire 

Başkanlığı Erdoğan Akdağ Kampüsü Merkez/ 

YOZGAT 

b) Telefon ve faks numarası : 0 354 242 10 78 – 0 354 242 10 84 

c) Elektronik posta adresi : idari.mali@bozok.edu.tr 

2 - İhale konusu malın  

a) Niteliği, türü ve miktarı : 1 Adet SEM (Taramalı Elektron Mikroskobu) Cihazı 

Alımı 

b) Teslim yeri : DAP/Bozok Üniversitesi Erdoğan Akdağ Kampüsü 

Bilim ve Teknoloji Uygulama Araştırma Merkezi Lab. 

Merkez/YOZGAT  

c) Teslim tarihi : Akreditifin muhabir banka tarafından yükleniciye 

bildirilmesinden itibaren işe başlanıp cihaz 180 

(yüzseksen) takvim günü içinde teslim edilecektir. 

3 - İhalenin  

a) Yapılacağı yer : Bozok Üniversitesi Erdoğan Akdağ Kampüsü İdari ve 

Mali İşler Daire Başkanlığı Toplantı Salonu Merkez/ 

YOZGAT 

b) Tarihi ve saati : 11.07.2013 Perşembe günü, saat: 14:00 

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde 

uygulanacak kriterler: 

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: 

4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya ilgili Meslek 

Odası Belgesi; 

1) Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından ya da 

Esnaf ve Sanatkârlar Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, 

odaya kayıtlı olduğunu gösteren belge, 

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya 

Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin 

odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge, 

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; 

1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 
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2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları 

ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu 

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

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

kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 

4.1.3. İdare şartname ekinde yer alan standart forma uygun teklif mektubu, 

4.1.4. İdari şartnamede belirlenen geçici teminata ilişkin standart forma uygun geçici 

teminat mektubu veya geçici teminat mektupları dışındaki teminatların Saymanlık ya da 

Muhasebe Müdürlüklerine yatırıldığını gösteren makbuzlar,  

4.1.5. Vekâleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş ihaleye katılmaya 

ilişkin noter onaylı vekâletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi, 

4.1.6. İsteklinin ortak girişim olması halinde idari şartname ekinde yer alan standart forma 

uygun iş ortaklığı beyannamesi, 

4.1.7. İhale dokümanının satın alındığına dair belge, 

İsteklinin iş ortaklığı olması halinde (4.1.1) ve (4.1.2)’de yer alan belgelerin her bir 

ortakça ayrı ayrı verilmesi zorunludur, 

4.1.8. İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz. 

4.1.9. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken 

kriterler; 

İsteklinin ilk ilan veya davet tarihinden geriye doğru son beş yıl içinde kesin kabul 

işlemleri tamamlanan mal alımlarıyla ilgili yurt içinde veya yurt dışında kamu veya özel sektörde 

bedel içeren tek bir sözleşme kapsamında gerçekleştirilen ihale konusu iş veya benzer işlere 

ilişkin olarak deneyimini gösteren belge sunması zorunludur. İstekli tarafından teklif edilen 

bedelin %20 den az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ait tek sözleşmeye ilişkin 

iş deneyimini gösteren belgelerin sunulması gerekir. 

İş ortaklığında pilot ortağın, asgari iş deneyim tutarının en az %20'sini sağlaması gerekir. 

Ancak, her durumda pilot ortağın iş deneyim tutarının diğer ortaklardan her birinin iş deneyim 

tutarından fazla olması zorunludur. Pilot ortağın iş deneyim tutarının diğer ortaklardan her birinin 

iş deneyim tutarından fazla olması ve asgari iş deneyim tutarının en az %20'sini sağlaması şartıyla 

iş deneyim tutarının kalan kısmı diğer ortaklardan biri, birkaçı veya tamamı tarafından 

karşılanabilir. Pilot ortağa ait iş deneyimini gösteren belgenin yeterlik kriterini sağlaması halinde, 

diğer ortaklar iş deneyimini gösteren belge sunmak zorunda değildir.  

4.2. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken 

kriterler: 

4.2.1. İmalatçılığı/Yetkili satıcılığı gösteren belgeler, 

1) İstekli imalatçı ise, imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler; 

Aday veya istekli adına düzenlenen Sanayi Sicil Belgesi, Aday veya isteklinin üyesi 

olduğu meslek odası tarafından aday veya istekli adına düzenlenen Kapasite Raporu, Aday veya 

isteklinin kayıtlı olduğu meslek odası tarafından aday veya istekli adına düzenlenen İmalat 

Yeterlik Belgesi, Aday veya isteklinin alım konusu malı ürettiğine ilişkin olarak ilgili mevzuat 

uyarınca yetkili kurum veya kuruluşlarca düzenlenen ve aday veya isteklinin üretici veya imalatçı 

olduğunu gösteren belgeler, Aday veya isteklinin kayıtlı olduğu meslek odası tarafından aday 

veya istekli adına düzenlenmiş ve teklif ettiği mala ilişkin Yerli Malı Belgesi 
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2) İstekli yetkili satıcı ise, yetkili satıcı olduğunu gösteren belgeler veya yetkili temsilci 

ise yetkili temsilci olduğunu gösteren belgeler, 

3) İstekli Türkiye’de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıda ki belgelerin yanı 

sıra, serbest bölge faaliyet belgesi, 

4.2.2. Tedarik edilecek malların katalogları, fotoğrafları; 

Teklif edilen malların ihale dokümanında belirlenen şartlara uygunluğunu teyit etmek için 

teknik bilgilere ait orijinal doküman, katalog, fotoğraf vb. materyaller verilecektir. (Teknik 

şartnameye cevaplar ile birebir uyumlu olacaktır.) 

4.2.3. Teklif edilen malların marka ve model beyanı, 

4.2.4. Teknik şartnameye cevap beyanı (şartnamenin bütün maddelerine yazılı olarak 

verilecektir), 

4.2.5. Kalite, Standart ve Sertifikalara ilişkin belgeler ve taşıması gereken kriterler: 

Türk Standartları Enstitüsü (TSE) Hizmet Yeterlilik Belgesi veya Sanayi ve Ticaret 

Bakanlığından alınmış Satış Sonrası Hizmet Yeterlilik Belgesi teklif dosyası içerisinde 

sunulacaktır. Ayrıca istenilen belgeler cihaza ait teknik şartnamede belirtilmiştir. İstekliler teknik 

şartnamede istenilen ulusal veya uluslararası standartlara uygunluk belgelerinin asılları ya da aslı 

idare veya noter tarafından onaylanmış fotokopilerini teklif dosyası kapsamında sunmak 

zorundadır. Ancak teknik şartnamede herhangi bir belge belirtilmemiş ise teklif edilen cihaz için 

ulusal veya uluslararası standartlara uygunluk belgelerinden biri (TSE, ISO, CE) teklif dosyası 

kapsamında sunulacaktır. 

4.2.5.1. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler; 

Teklif verecek firmaların benzer iş olarak; “Vakum teknolojisine sahip SEM, TEM vb. 

yüksek teknolojili araştırma cihazı alımı” işi benzer iş olarak kabul edilecektir. 

5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif fiyatla birlikte fiyat dışındaki unsurlar da dikkate 

alınarak belirlenecektir. 

6 - İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır.  

7 - İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması; 

7.1. İhale dokümanı Bozok Üniversitesi Erdoğan Akdağ Kampüsü İdari ve Mali İşler 

Daire Başkanlığı Merkez/YOZGAT adresinde görülebilir ve 150,00 Türk Lirası (Posta Yolu 

Satış : 170,00 TL, Yurtdışı Satış : 200,00 TL) karşılığı aynı adresten satın alınabilir. 

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

8 - Teklifler 11/07/2013 Perşembe günü, saat 14:00’a kadar Bozok Üniversitesi 

Rektörlüğü Erdoğan Akdağ Kampüsü İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı Merkez/YOZGAT 

adresine elden teslim edilebileceği gibi aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da 

gönderilebilir.  

9 - İstekliler tekliflerini, götürü bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale 

yapılan istekliyle toplam bedel üzerinden götürü bedel sözleşme imzalanacaktır. 

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

tutarda Geçici Teminat vereceklerdir. 

11 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 (altmış) takvim 

günü olmalıdır. 

12 - Konsorsiyum olarak ihaleye teklif veremezler. 

13 - İhalemiz 4734-4735 sayılı Kanun hükümlerine tabi olmayıp, 01.12.2003 tarih ve 

2003/6554 sayılı kararname eki esasları hükümlerine göre yapılacaktır. 

 5509/1-1 
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BOLU BELEDİYESİ TIBBİ ATIK STERİLİZASYON TESİSİ İŞLETMECİLİĞİNİN 

İŞLETMESİ KİRAYA VERİLECEKTİR 

Bolu Belediye Başkanlığından: 

İŞİN NEVİ, YERİ, NİTELİĞİ VE MİKTARI: 

Madde 1: 

Bolu ili, Merkez ilçesi, Aşağısoku Mahallesi, 534 nolu paftanın kuzey kısmında bulunan 

510 m²’lik Tıbbi Atık Sterilizasyon Tesisinin her türlü idari, teknik işin yapılması şartıyla 10 (On) 

yıl süre ile işletilmek üzere 2886 sayılı Yasanın 35/A maddesine göre kapalı teklif usulü ile 

kiralanması ihalesidir. 

ŞARTNAME VE EKLERİNİN NEREDEN VE HANGİ ŞARTLARLA ALINACAĞI: 

Madde 2: 

Şartname ve ekleri Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğü’nden 500,00 (Beşyüz) TL’si 

bedelin ödenmesi şartıyla alınabilir. 

İHALENİN USULÜ, YER VE ZAMANI: 

Madde 3: 

İhale 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 35. Maddesi A bendi gereğince Kapalı Teklif 

usulü ile 12/07/2013 tarihinde Saat: 15.00’de Bolu Belediyesi Encümen Toplantı Salonunda İhale 

Komisyonu (Belediye Encümeni) huzurunda yapılacaktır. 

İŞİN TAHMİN EDİLEN BEDELİ, GEÇİCİ TEMİNAT MİKTARI: 

Madde 4: 

Söz konusu işin tahmin edilen ihale bedeli 3.058.333,00 (Üçmilyonellisekizbin 

üçyüzotuzüç) TL’dir. İdareye verilecek, %10 (Yüzdeon) aylık ciro payının artırımı şeklinde 

yapılacaktır. İşin geçici teminatı 150.000,00 (Yüzellibin) TL’sıdır. 

İHALEYE KATILACAKLARDA ARANACAK ŞARTLAR VE BELGELER: 

Madde 5: 

İhaleye katılacak olan gerçek ve tüzel kişi veya kişilerde aşağıdaki şartlar aranır: 

5.1. Yasal ikametgah olması, 

5.2. Türkiye’de tebligat için adres gösterilmesi, 

5.3. Ticaret ve /veya Sanayi Odası Belgesi (2013 yılına ait) 

5.3.1. Gerçek kişi olması halinde ilgilisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odası Siciline 

kayıtlı olduğunu gösterir belge.(2013 yılına ait) 

5.3.2. Tüzel kişi olması halinde, Tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğu Ticaret veya Sanayi 

Odasından veya idare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya benzeri bir makamdan 

2013 yılı içinde alınmış, tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğunu gösterir belge. (Türkiye’de şubesi 

bulunmayan yabancı Tüzel kişiliğin belgelerinin, bu tüzel kişiliğin bulunduğu ülkedeki Türk 

Konsolosluğu veya Türkiye Cumhuriyeti Dış İşleri Bakanlığıncaonaylanması gerekir.) 

5.4. İmza sirküleri vermesi. 

5.4.1. Gerçek kişi olması halinde noter tasdikli imza sirküleri, 

5.4.2. Tüzel kişi olması halinde, tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri (Türkiye’de 

Şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişiliğin sirkülerinin bu tüzel kişiliğin bulunduğu ülkedeki Türk 

Konsolosluğunca veya Türkiye Cumhuriyeti Dış İşleri Bakanlığınca onaylanmış olması gerekir.) 
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5.5. İstekliler adına vekaleten ihaleye katılınıyor ise, istekli adına teklifte bulunacak 

kimselerin vekaletnameleri ile birlikte vekaleten iştirak edenin noter tasdikli imza sirküleri. 

(Türkiye’de şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişilerin vekaletnamelerinin, bulunduğu ülkedeki 

Türk Konsolosluğunca veya Türkiye Cumhuriyeti Dış İşleri Bakanlığınca onaylanmış olması 

gerekir.) 

5.6. Bu idari şartnamenin 7. Maddesindeki yazılı miktarda geçici teminat vermesi. 

5.7. İsteklilerin ortak girişim olması halinde, ortak girişim beyannamesi ile ortaklarca 

imzalı ortaklık sözleşmesini vermesi. (İhale üzerinde kaldığı takdirde noter tasdikli ortaklık 

sözleşmesini verir. Ayrıca, grubun bütün ortakları KİRALAYAN İDARE ile yapacakları ihale 

sözleşmesini şahsen veya vekilleri vasıtası ile imzalayacaklardır.) 

5.8. 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 6. Maddesinde sayılan kişiler ve yasaklı 

addedilenlerden olunmadığına dair taahhütname. 

5.9. İsteklilerin özel kişi olması halinde kendilerinin, tüzel kişilik olması halinde 

ortakların her birinin vergi ve sigorta borcu olmadığına dair vergi dairesi başkanlığı ve sigorta il 

müdürlüklerinden alacakları borcu yoktur belgesi, 

5.10. İhale Dosyası Alındı Belgesi, 

5.11. İstekli tarafından; söz konusu Tıbbi Atık Sterilizasyon Tesisinin işletmesinin 

firmasının uhdesinde kalması durumunda aşağıda belirtilen işlemlerin yapılacağına dair noter 

onaylı taahhütname verilmesi gerekmektedir. 

• Tıbbi Atık Sterilizasyon Tesisin işletmeye alındığı ilk günden itibaren en az Teknik 

Şartnamede belirtilen sayıda ve özellikteki Teknik Personel ile Tıbbi Atık Taşıma Aracı 

çalıştıracağına dair taahhütname, 

• Tıbbi Atık Sterilizasyon Tesisi kurulmadan önce ‘’Çevresel Etki Değerlendirmesi 

Yönetmeliği’’ gereğince "Çevresel Etki Değerlendirmesi Gereklidir" ve buna istinaden alınacak 

Çevresel Etki Değerlendirmesi Olumlu Kararı veya ‘’Çevresel Etki Değerlendirmesi Gerekli 

Değildir’’ kararı alınacağına dair taahhütname, 

• Tıbbi Atık Sterilizasyon Tesisinin faaliyete başladığı günden itibaren Tıbbi Atık Taşıma 

Araçlarının Tıbbi Atık Taşıma Lisansınsa sahip olacağı hakkında taahhütname ile Tıbbi Atık 

Sterilizasyon Tesisinin faaliyete başladığı günden itibaren 1 (bir) yıl içerisinde, Tıbbi Atık 

Sterilizasyon Tesisine Çevre izin ve Lisans belgeleri ve ‘’Çevre Kanununca Alınması Gereken 

İzin ve Lisanslar Hakkında Yönetmelik’’ kapsamında alınması gereken (emisyon, deşarj, vb.) tüm 

izinlerin alınacağına dair taahhütname, 

• Tesisin her çalışma yılı için % 90 çalışma garantisini vereceği taahhütnamesi, 

5.12. Bu şartnamede yazılı esaslara göre hazırlanacak tekliflerin verilmesi, 

TEKLİFLERİN HANGİ TARİH VE SAATE KADAR NEREYE VERİLECEĞİ: 

Madde 6: 

6.1 - Teklifler sıra numaralı alındılar karşılığında 12/07/2013 tarih ve Saat: 14.50’ye kadar 

Bolu Belediyesi Encümen kalemine verilecektir. 

6.2 - Verilen teklifler herhangi bir nedenle geri alınmaz. 

6.3 - Zaman tespitinde, TRT’nin verdiği saat ayarı esas alınır. 

İlanen duyurulur. 5312/1-1 
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4 ADET GMC YUKON DENİM XL JEEP SATIN ALINACAKTIR 

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden: 

Ofisimizce Başbakanlık İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı ihtiyacı, 4 adet GMC Yukon 

Denim XL Jeep teknik özellik listesi doğrultusunda ve Ofisimiz tip ticari şartnamesi ile ihale ek 

şartlar listesinde belirtilen şartlara uygun olarak açık teklif isteme usulü ile iç piyasadan satın 

alınacaktır. 

1 - İHALE EVRAKI BEDELLİDİR. BEDEL EK ŞARTLAR LİSTESİNDE 

BELİRTİLMİŞTİR. 

a) İstekliler ihale dokümanlarını Genel Müdürlüğümüz I Nolu Satın Alma Daire 

Başkanlığında ve Ofis web sitesinde görebilirler. Ancak ihaleye teklif verecek firmaların 

şartname bedelini (130.-TL) Ofis veznelerinden birine veya Ofis banka hesabına yatırmaları 

zorunludur. 

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

zarfa konulması zorunludur. 

c) İhalenin bütünüyle iptali veya siparişten vazgeçilmesi halinde sipariş evrak bedeli ilgili 

firmaya iade edilecektir. 

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

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

birlikte teknik özellik listesi ile Ofis ticari şartnamesi ve ihale ek şartlar listesinin aynen kabul 

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

listesinde belirtilen belgeler bulunacaktır. 

3 - TekIifler 11.07.2013 günü saat 12.00'ye kadar Genel Müdürlüğümüz I Nolu Satın 

Alma Daire Başkanlığında bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postadaki vaki gecikmeler 

dikkate alınmayacaktır. 

4 - Teklif mektuplarının son teklif verme günü saat 14.00'te evvela dış zarfları açılacak, 

daha sonra teklif mektubu ile gerekli olan belgeler incelenecek, bu inceleme sonucunda belgeleri 

istenilen şartlara uygun olduğu tespit edilenlerin iç zarfları açılacak olup, uygun olmayan teklifler 

ise açılmadan teklif sahiplerine iade edilecektir. 

5 - Teklifler ihaleye esas ticari şartnamenin 6. maddesinde belirtilen şartlarla iç zarfların 

açılmasını müteakip en az 30 gün opsiyonlu olacaktır. 

6 - Teklif edilen bedelin %3'ünden az olmamak üzere istekliler tarafından belirlenecek 

tutarda süresiz geçici teminat verilecektir. 

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

olup. Ofis, ihale konusu malzemeyi ihale edip etmemekte kısmen etmekte veya dilediği istekliye 

vermekte serbesttir. 5605/1-1 
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ARAÇ KİRALANACAKTIR 

EÜAŞ Tunçbilek Termik Santralı İşletme Müdürlüğünden: 

 TAVŞANLI - KÜTAHYA 

EÜAŞ Tunçbilek Termik Santralı İşletme Müdürlüğü faaliyetlerinde kullanılmak üzere 

sürücüsüyle birlikte 3 adet aracın 1 yıllığına kiralanması işi 

İhale Kayıt Numarası : 2013/86344 

1 - İdarenin 

a) Adresi : EÜAŞ Tunçbilek Termik Santralı İşletme 

Müdürlüğü Tavşanlı - Kütahya 

b) Telefon ve faks numarası : 0274 638 30 53 - 0274 638 31 05 

c) Elektronik posta adresi (varsa) : - 

2 - İhale konusu hizmetin 

a) Niteliği, türü ve miktarı : EÜAŞ Tunçbilek Termik Santralı İşletme 

Müdürlüğü faaliyetlerinde kullanılmak üzere 

sürücüsüyle birlikte 3 adet aracın 1 yıllığına 

kiralanması işi - Hizmet alımı 

b) İşin yapılacağı yer : EÜAŞ Tunçbilek Termik Santralı İşletme 

Müdürlüğü 

c) İşin süresi : 1 yıl 

3 - İhalenin 

a) Yapılacağı yer : EÜAŞ Tunçbilek Termik Santralı İşletme 

Müdürlüğü 

b) Tarihi ve saati : 16.07.2013, saat 15.00 

4 - İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir. 

5 - İhale dokümanı EÜAŞ Tunçbilek Termik Santralı İşletme Müdürlüğü Tavşanlı-

Kütahya adresinde görülebilir ve 20,00-TL karşılığı aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif 

verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. 

6 - Teklifler 16.07.2013 tarihi, saat 15:00’e kadar EÜAŞ Tunçbilek Termik Santralı 

İşletme Müdürlüğü Muhaberat Servisi'ne verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da 

gönderilebilir. Posta vb. yollarla gönderilen tekliflerde gecikme olması durumunda sorumluluk 

istekliye aittir. 

7 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 (altmış) takvim 

günüdür. 

8 - Konsorsiyum olarak başvuruda bulunulamaz. 

9 - Bu ilanda bulunmayan hükümler hakkında teknik ve idari şartnamedeki hükümler 

aynen geçerlidir. 

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

tabi olmayıp, Şirketimizin Satın alma ve İhale Yönetmeliğinin usul ve esasları doğrultusunda 

yapılacaktır. 

NOT: İhalelerimiz www.euas.gov.tr ve www.tutes.gov.tr adreslerinden takip edilebilir. 

 5608/1-1 
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TTK İHTİYACI OLARAK MADENCİLİK KABLO ADAPTÖRÜ VE KABLO FİŞİ 

4734 SAYILI KANUNUN 3/G MADDESİ KAPSAMINDA 

AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLECEKTİR 

Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğünden: 

1 - İdarenin 

a) Adresi : Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Bağlık 

Cad. Yayla Mah. Soyak Sok. No: 2 ZONGULDAK 

b) Telefon ve faks numarası : Tel: 0-372.252 40 00 (70 hat)     Fax: 0.372-251 19 00 

c) Elektronik posta adresi (varsa) : satinalma@taskomuru.gov.tr. 

2 - İhale konusu işin nev'i :                    Malzemenin Cinsi  Miktarı 

a) Niteliği, türü ve miktarı : Madencilik Kablo adaptörü ve Kablo Fişi 4 KALEM 

b) Teslim yeri : Yerli yükleniciler için: TTK Makine ve İkmal Dairesi 

Başkanlığı Muayene ve Tesellüm İşleri Şube 

Müdürlüğü Tesellüm Ambarıdır 

  Yabancı yükleniciler için: Sözleşmede belirtilen teslim 

limanı 

c) Teslim tarihi : Yerli yükleniciler için: Sözleşmenin imzalanmasına 

müteakip idare tarafından yüklenicinin kendisine veya 

tebligat için gösterdiği adrese yapılacak işe başlama 

talimatının tebliğinden itibaren 150 takvim günüdür. 

  Yabancı yükleniciler için: sözleşmenin imzalanmasını 

müteakip 150 takvim günüdür. 

3 - İhalenin 

a) Yapılacağı yer : TTK Satın Aalına Daire Başkanlığı ZONGULDAK 

b) Tarihi ve saati : 14.08.2013 Çarşamba saat 15.00 

c) Dosya no : 803-TTK/E-69 

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) İdari Şartnamenin 9 uncu maddesinin (a), (b), (c), (d), (e) ve (g) bentlerinde sayılan 

isteklilerin ihale dışı bırakılmasını öngören durumlarda bulunmadığına dair, ihale tarihinden 

önceki üç ay içinde alınmış belgeler ile buna ilişkin yazılı taahhütname, 
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e) Şekli ve içeriği Şartnamede belirlenen teklif mektubu, 

f) Şartnamede belirlenen geçici teminat, 

g) Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin 

noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi, 

ğ) Mesleki ve teknik yeterliliğe ilişkin aranacak belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken 

kriterler: 

1: Teklif edilecek malzemeler için Avrupa Konseyince onaylanmış bir kalite kontrol 

kuruluşu tarafından tanzim edilmiş, Grup-l gazlı (metan) ortamlara uygunluğunu gösteren Alsz 

Atex sertifikaları teklifle ile birlikte verilecektir. 

h) İsteklinin iş ortaklığı olması halinde şekli ve içeriği bu Şartnamede belirlenen iş 

ortaklığı beyannamesi, 

i) Şartnamenin 16.maddesinde belirtilmesi halinde, isteklilerin 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. 

5 - Bu ihalede kısmi teklif verilebilecektir. 

6 - İhale yerli ve yabancı isteklilere açıktır. 

7 - İhale dokümanı TTK Satın Alma Daire Başkanlığı Bülent Ecevit Caddesi Mithatpaşa 

Mahallesi 67090-Zonguldak ve TTK ANKARA Misafirhanesi 7. Cad. (Aşkaabat Cad.) 19. Sok. 

No: 22 Bahçelievler/ANKARA adresinde görülebilir ve aynı adreslerden 100,00 TL karşılığı 

temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanım satın almaları zorunludur. 

8 - Teklifler 14.08.2013 Çarşamba saat 15.00'e kadar TTK Satın Alma Daire Başkanlığı 

Bülent Ecevit Caddesi Mithatpaşa Mahallesi 67090-Zonguldak adresine verilebilecek ve 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 

üzerine ihale yapılan istekliyle her bir iş kaleminin miktarı ile iş kalemleri için teklif edilen birim 

fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşmesi düzenlenecektir. 

10 - İstekliler teklif edilen bedelin %3'ünden 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 - Kurumumuz bu ihale ile ilgili olarak, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 

4734 sayılı Kamu İhale Kanununa tabii değildir 

13.1.1 - İsteklilere uygulanacak cezai müeyyide ve ihalelerden yasaklama işlemlerinde 

4734 sayılı kanun ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır. 

131.2 - 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. 

İlan olunur. 5618/1-1 
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HİZMET SATIN ALINACAKTIR 

T.Ş.F.A.Ş. Afyon Şeker Fabrikasından: 

“2013/2014 kampanyasında, fabrikamıza pancar getiren araçlardan numune alım makinesi 

ile numune alınıp, % fire ve % polar şeker varlığının tespiti hizmet alımı” T.Ş.F.A.Ş. Mal ve 

Hizmet Alımı Yönetmeliği esasları dâhilinde açık ihale usulü birim fiyat teklif ile ihale 

edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır: 

İhale kayıt numarası : 2013/83875 

1 - İdarenin 

a) Adresi : Afyonkarahisar Konya karayolu 22. Km. 

Afyonkarahisar 

b) Telefon ve faks numarası : 0 272 248 34 80 - 0 272 248 34 87 

c) Elektronik posta adresi (varsa) : 

2 - İhale konusu hizmetin 

a) Niteliği, türü ve miktarı : 2013/2014 kampanyasında, fabrikamıza pancar 

getiren araçlardan numune alım makinesi ile 

numune alınıp, % fire ve % polar şeker varlığının 

tespiti hizmet alımı 

 Çalışacak Personel : 42 kişi X 120 gün = 5.040 yevmiye 

 Resmi tatil ve bayram günleri : 42 kişi X     7 gün = 294 yevmiye 

 TOPLAM   = 5.334 yevmiye 

b) Yapılacağı yer : T.Ş.F.A.Ş Afyon Şeker Fabrikası 

c) İşin süresi : 120 (Yüz) Takvim Günü (± 20 toleranslı) 

3 - İhalenin 

a) Yapılacağı yer : Afyon Şeker Fabrikası Toplantı Salonu 

b) Tarihi ve saati : 18.07.2013 Perşembe günü saat 14.00 

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde 

uygulanacak kriterler: 

4.1 - İhale şartnamesinde belirtilen gereklilikleri yerine getiren yerli isteklilere açıktır. 

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

6-İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir. 

7 - İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 

7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 118,00 (Yüzonsekiz) Türk Lirası 

karşılığı Afyon Şeker Fabrikası Ticaret Servisi adresinden satın alınabilir. 

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

8 - Teklifler,  ihale tarih ve saatine kadar Afyon Şeker Fabrikası Haberleşme Servisi 

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

gönderilebilir. 

9 - İstekliler tekliflerini, birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale 

yapılan istekliyle, her bir iş kaleminin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatların 

çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır. Bu ihalede, 

işin tamamı için teklif verilecektir 

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

tutarda geçici teminat vereceklerdir. 

11 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 90 (Doksan) 

takvim günü olmalıdır. 

12 - Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 

13 - Diğer Hususlar 

13.1. İhalede gerektiğinde açık eksiltme ve/veya pazarlık yapılabilecektir. İsteklilerin 

veya kanuni vekillerinin ihale günü fabrikamızda hazır bulunmaları gerekmektedir. 

13.2. İş bu şartname konusu hizmet alımı ceza ve yasaklama hükümleri hariç 4734 sayılı 

Kamu İhale Kanunu ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununa tabi olmayıp, İdare 

ihaleyi yapıp yapmamakta veya kısmen yapmakta serbesttir. 5582/1-1 
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1 ADET MERKEZİ ARAŞTIRMA LABORATUVAR SİSTEM, DONANIM VE 

EKİPMANLARI SATIN ALINACAKTIR 

Kırıkkale Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Biriminden: 

1 Adet Merkezi Araştırma Laboratuvar Sistem, Donanım ve Ekipmanları alımı işi, 4734 

sayılı Kamu ihale Kanunu’nun 3. maddesi (f) bendi ile geçici 4. maddesi hükümlerine dayanılarak 

hazırlanan 01/12/2003 tarihli 2003/6554 sayılı kararname eki esaslarının 20. maddesi (f) bendi 

uyarınca pazarlık usulü ile ihale edilecektir. 

İhale kayıt numarası : 2013/82600 

1 - İdarenin 

a) Adresi : Kırıkkale Üniversitesi Kampusü Ankara yolu 7. Km. 

Yahşihan/KIRIKKALE 

b) Telefon Numarası : (318) 357 27 15 

c) Faks Numarası : (318) 357 27 16 

d) Elektronik posta adresi (varsa) : bap@kku.edu.tr 

2 - İhale konusu malın 

a) Niteliği, türü ve miktarı : 1 Adet Merkezi Araştırma Laboratuvar Sistem, 

Donanım ve Ekipmanları Alımı 

b) Teslim yeri : Kırıkkale Üniversitesi Merkezi Araştırma 

Laboratuvarları 

c) Teslim tarihi : Sözleşmenin imzalanmasından itibaren 90 (doksan) 

takvim günüdür. 

3 - İhalenin 

a) Yapılacağı yer : Kırıkkale Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri 

Koordinasyon Birimi İhale Toplantı Salonu 

b) Tarihi ve saati : 18/07/2013 Tarihinde, saat: 10:00’da 

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde 

uygulanacak kriterler: 

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: 

4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası 

Belgesi; 

4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda 

alınmış ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasına veya ilgili Meslek Odasına kayıtlı olduğunu 

gösterir belge, 

4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı 

bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu 

yılda alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge, 

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; 

4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 

4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel 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, 
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4.1.3. İsteklinin iş ortaklığı olması halinde (4.1.1) ve (4.1.2) ’de yer alan belgelerin her bir 

ortakça ayrı ayrı verilmesi zorunludur. 

4.1.4. Şekli ve içeriği idari Şartnamede belirlenen teklif mektubu, 

4.1.5. Şekli ve İçeriği İdari şartnamede belirlenen geçici teminat, 

4.1.6. Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş ihaleye katılmaya 

ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi, 

4.1.7. İsteklinin ortak girişim olması halinde, bu Şartname ekinde yer alan standart forma 

uygun iş ortaklığı beyannamesi, 

4.1.8. İhale dokümanının satın alındığına dair belge, 

4.2 - Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken 

kriterler: 

İstenilmeyecektir. 

4.3 - Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken 

kriterler 

4.3.1. Yetkili satıcılığı veya imalatçılığı gösteren belgeler 

4.3.1.1. İstekli imalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belgeler ve/veya sanayi sicil 

belgesi ve/veya kapasite raporu, 

4.3.1.2. Aday veya istekli yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili 

temsilci olduğunu gösteren belge veya belgeler, (üreticiden veya distribütörden alınması 

gerekmektedir) 

4.3.1.3. Türkiye`de serbest bölgelerde faaliyet gösteren imalatçı veya yetkili satıcı ise 

yukarıdaki belgelerin yanı sıra serbest bölge faaliyet belgesi. 

4.3.2. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları; 

Teklif edilen malın ihale dokümanında belirlenen şartlara uygunluğunu teyit etmek 

amacıyla, 

4.3.2.1. Ayrıntılı teknik bilgilerinin yer aldığı orijinal doküman veya katalog veya 

fotoğraf veya benzeri materyallerin verilmesi gerekmektedir. 

4.3.2.2. Firmalar şartname maddelerine ayrı ayrı ve şartnamedeki sıraya göre cevap 

vereceklerdir. Bu cevaplar “Şartnameye Uygunluk Belgesi” başlığı altında teklif veren firmanın 

başlıklı kağıdına yazılmış ve yetkili kişi tarafından imzalanmış olmalıdır. 

4.3.2.3. Sistemin içinde yer alan cihazların marka ve modeli belirtilecektir. 

4.3.3. Satış sonrası servis, bakım ve onarıma ilişkin istenen belgeler 

4.3.3.1. Kurulacak tüm laboratuvar sistem ve donanımları için 2 yıl garanti ve garanti 

sonrasında ise 10 (on) yıl yedek parça garantisi yazılı belge ile teklif ekinde sunulacaktır. Verilen 

garanti, satıcı, temsilci ve üretici firma tarafından teklif dosyasında ayrı ayrı verilecektir. 

4.3.3.1.2. Teklif veren firma cihazda garanti sonu değişmesi muhtemel yedek parçaları 

kataloglarını vs. isimlerini belirterek garanti sonu 5 yıl geçerli olmak kaydı ile fiyatlarını döviz 

cinsinden belirtecek ve teklif ekinde sunulacaktır. 

4.3.4. İstekliler laboratuvarların mevcut durumunu öğrenmek ve ölçü almak için proje 

yürütücüsü ile görüşerek gerekli incelemeleri yerinde yapacaktır. Yerinde incelemeleri yaptığını 

gösterir yer görme belgesi teklif ekinde sunulacaktır. 
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4.3.5. Teknik Çizimler ve Yerleşim Projeleri” teklif ekinde sunulacaktır. Yerleşim planı 2 

farklı olacak şekilde hazırlanmalı; birincisi laboratuvarın mevcut halini, ikincisi ise bunlara 

ilaveten yerleştirilecek olanları kapsamalıdır. 

4.3.6. İstekliler Merkezi Araştırma Laboratuvarı kurulumu konusunda ve akredite 

araştırma laboratuvarı kurulumu, tezgah, dolap gibi rutin laboratuvar altyapısının yanında temiz 

oda, laboratuvar gaz tesisat kurulumu, laboratuvar havalandırma sistemleri konularındaki 

tecrübesi olduğunu gösterir belgeleri ve kamu kurumlarının adlarını ve laboratuvar yöneticisinin 

iletişim adreslerini dosyaya eklemelidir. Ayrıca sistem kapsamında teklif edilen cihazların 

Türkiye’de kullanıldığı akredite laboratuvarlar hakkında referans verilecektir. 

4.3.7. Sistem içinde yer alan Çeker Ocak cihazına ait TSE veya ISO belgesi, teklif 

mektubu ekinde sunulmalıdır. 

4.3.8. İstekliler Homojen (Pur) PVC zemin kaplamasına ait belirtilen standartlara ilişkin 

belgeleri teklif mektubu ekinde sunacaktır. 

4.3.9. İstekliler Homojen (Pur) PVC zemin kaplamasına ait Üretici firmanın, vizesi 

geçerli ISO 9001 kalite yönetimi sistem belgesi teklif ekinde sunacak olup, bu belgeler Türk 

Akreditasyon Kurumu (TÜRKAK) tarafından teyit edildiğini gösteren Belge İnceleme 

Formlarının aslı veya noter tasdikli sureti ile birlikte geçerli olacaktır. 

4.3.10. Laboratuvar tezgahları zemin standartlarına ilişkin sertifikalar teklif mektubu 

ekinde sunulmalıdır 

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

6 - İhale idari şartnamedeki katılma şartlarını taşıyan tüm yerli ve yabancı isteklilere 

açıktır. (Yerli istekliler lehine fiyat avantajı uygulanmayacaktır.) 

7 - İhale dokümanı Kırıkkale Üniversitesi Rektörlüğü Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon 

Birimi, Kırıkkale Üniversitesi Kampusü Ankara Yolu 7. Km. Yahşihan/KIRIKKALE adresinde 

görülebilir ve 50.-TL karşılığı aynı adresten temin edilebilir. 

8 - İhaleye teklif verecek isteklilerin ihale dokümanını satın almaları zorunludur. 

9 - Teklifler 18/07/2013 Tarihinde, saat: 10:00’a kadar Kırıkkale Üniversitesi Rektörlüğü, 

Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi, Kırıkkale Üniversitesi Kampusü, Ankara Yolu 

7. Km. Yahşihan/KIRIKKALE adresine elden teslim edilebileceği gibi iadeli taahhütlü posta 

vasıtasıyla da gönderilebilir. 

10 - İstekliler tekliflerini, götürü bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine 

ihale yapılan istekliyle toplam bedel üzerinden götürü bedel sözleşme imzalanacaktır. 

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

tutarda Geçici Teminat vereceklerdir. 

12 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 takvim günü 

olmalıdır. 

13 - Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler. 

14 - İhalemiz 4734-4735 sayılı Kanun hükümlerine tabi olmayıp, 01.12.2003 tarih ve 

2003/6554 sayılı kararname eki esasları hükümlerine göre yapılacaktır. 5577/1-1 
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İNŞAAT YAPIMI KARŞILĞI İŞLETİM İHALESİ YAPILACAKTIR 

Genç Belediye Başkanlığından: 

İHALENİN KONUSU VE ŞEKLİ İLE İŞİN NEVİ VE MİKTARI 

MADDE - 1 -) 

Mülkiyeti Belediyemize ait Bingöl İli,Genç İlçesi, Kültür Mahallesi Murat Nehri mevkii 

305.ada , 1 parselde kayıtlı bulunan, 17.319,00 m2. miktarındaki, imar planlarımızda ticaret alanı 

niteliğindeki arsaya, Belediyemiz Meclisinin 02/04/2013 tarih ve 2013/19 sayılı kararı gereğince, 

Sınırlı ayni hak tahsisi ile Genç Murat Kültür ve Sosyal Yaşam Parkı için gerekli tüm uygulama 

projelerinin hazırlatılarak Belediye ile diğer kurumların tasdikinden sonra inşaat ruhsatı alınması, 

inşaatın proje ve şartnamelere uygun olarak bitirilmesi, işletmeye açılması ve tüm masrafları 

yüklenici firma tarafından karşılanmak kaydıyla yapımı ve maksimum 30 (otuz) yıl süreyle 

işletilmesi (intifa) hakkının verilmesi ve işletme süresi sonunda tesislerin idareye şartsız, borçsuz 

ve bedelsiz devir edilmesi işi, 2886 sayılı D.İ.K.nun 35/a maddesine göre kapalı teklif arttırma 

usulü ile ihale edilecektir. 

ŞARTNAME VE EKLERİNİN TEMİNİ 

MADDE - 2 -) 

İstekliler, İhale şartname ve eklerini hafta içi her gün mesai saatleri içerisinde Genç 

Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğünde ücretsiz görülebilir veya Belediyemiz Tahsilat Servisine 

ihale dosya bedeli olan 2.000,00 TL (İkibin Türk Lirası) yatırılarak Fen İşleri Müdürlüğünden 

alınabilir. 

İHALE YERİ VE TARİHİ 

MADDE - 3 -) 

İşin ihalesi 17/07/2013 Çarşamba günü saat:10.00 de Genç Belediyesi Encümen Toplantı 

Salonunda, Belediye Encümen’i huzurunda yapılacaktır. 

İŞİN TAHMİN EDİLEN BEDELİ 

MADDE - 4 -) 

İhaleye konu işin tahmini inşaat maliyeti bedeli 4.391.145,72 TL (Dörtmilyon 

Üçyüzdoksabirbin Yüzkırkbeştürklirası Yetmişikikuruş) dur. Yapım bedeli, bu bedeli aştığı 

takdirde yüklenici idareden herhangi bir hak iddia etmeyecektir. 

İstekliler Genç Murat Kültür ve Sosyal Yaşam Parkı kira bedeli olarak, işletme süresinin 

başladığı ilk 24 (yirmidört) ayı için kira bedeli ödemeyecek, 24. aydan itibaren yıllık kira bedeli 

2.249,37 (ikibinikiyüzkırkdokuz TL, ottuzyedi Kuruş ) olup (bu süre 28 yıldır), istekliler vermiş 

olduğu yıllık kira bedeli teklifi üzerinden her yıl %5 kira bedeline zam yapılacak olup yıllık 

enflasyon oranları ortalaması %5 i geçtiği yıllarda belediye meclisi zammın oranını yıllık 

ortalama enflasyon oranını geçmeyecek şekilde artırmak sureti ile belirleyebilir. İstekliler yıllık 

kira bedeli 2.249,37 (ikibinikiyüzkırkdokuz TL, ottuzyedi Kuruş ) üzeriden artış yapacaklardır. 

TEMİNATA İLİŞKİN ESASLAR 

MADDE - 5-) 

5.1.) Geçici Teminat: İşin tahmin edilen inşaat maliyet bedeli 4.391.145,72 TL 

(Dörtmilyon Üçyüzdoksabirbin Yüzkırkbeştürklirası Yetmişikikuruş) TL’nin %3’ü olan 

131.734,38 TL (Yüzottuzbirbinyediyüzottuzdört TL Yetmişiki Kuruş) dur. 

5.2.) Kesin Teminat: İşin tahmini inşaat maliyet bedeli 4.391.145,72 TL 

(Dörtmilyonüçyüzdoksanbirbinyüzkırkbeş TL, Yetmişiki Kuruş ) TL ile ihale sonucu oluşacak 

bedelin %6’sı oranında alınacaktır. 
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Tesisin sözleşmeye, şartnamelere ve projelere uygun olarak tamamlanıp, kabulünün 

yapılmasını müteakip, kesin teminatın tamamı iade edilecektir. 

5.3.) Geçici ve kesin teminat olarak kabul edilecek değerler aşağıda gösterilmiştir. 

a) Tedavüldeki Türk Parası, 

b) Maliye Bakanlığı, Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığınca belirlenecek bankaların 

verecekleri süresiz ve 2886 Sayılı Kanunun 27.maddesine uygun olarak düzenlenmiş banka 

teminat mektupları, 

c) Devlet Tahvilleri ve Hazine kefaletine haiz tahviller ve Hazine Mektupları, 

5.4.) İhaleye kabul edilmeyen veya çekilen ya da kazanamayanların geçici teminatları, 

yetkilinin dilekçe ile müracaatında iade edilir. İhaleyi kazananın geçici teminatı, kesin teminatla 

değiştirilinceye kadar Kiralayan İdare tarafından tutulacaktır. 

5.5) İhaleye katılmak isteyenler, belirtilen miktardaki geçici teminatlarını ihale günü en 

geç saat 10.00’a kadar, Belediyemiz Veznelerine yatırmaları veya milli bankalardan birinden bu 

bedel kadar teminat mektubu getirmeleri şarttır. İhale günü saat: 10.00 dan sonra teminat kabul 

edilmez. Teminat ve ihale dosya bedeli yatırmayanlar ihaleye iştirak ettirilmezler. 

İHALE TEKLİF ŞARTLARI 

MADDE - 6 -) ihale teklif şartları idari ve diğer şartnamelerde belirtilmiştir. 

İHALEYE KATILACAKLARDAN İSTENEN BELGELER 

MADDE - 7 -) 

İhaleye katılacak gerçek ve tüzel kişi veya kişilerde aşağıdaki şartlar aranır. 

a) Kanuni ikametgah belgesi, 

b) Türkiye’de tebligat için adres göstermek, 

c) Ortak girişim olarak müracaat edilmesi halinde, Ortak Girişim beyannamesi, 

d) Şirket veya kişiyi tanıtıcı, mali imkanlarını gösterir bilgi ve belgeler, 

e) Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Esnaf ve Sanatkarlar Siciline kayıtlı olduğunu 

gösterir belge, (2013 yılı için tasdikli) 

e-1) Gerçek Kişi olması halinde ilgilisine göre Ticaret ve Sanayi Odası veya Esnaf ve 

Sanatkarlar Siciline Kayıtlı olduğunu gösterir belge, 

e-2) Tüzel kişi olması halinde, tüzel kişiliğin idare merkezinin bulunduğu yer 

mahkemesinden veya benzeri bir makamdan, ihalenin yapıldığı yılı içinde alınmış, tüzel kişiliğin 

sicile kayıtlı olduğuna dair belge, 

e-3) Ortak girişim olması halinde, ortak girişimi oluşturan gerçek kişi veya tüzel kişilerin 

her birinin (a) ve (b) fıkralarındaki esaslara göre temin edecekleri belge, 

f) İmza sirküleri verilmesi, 

f-1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza sirküleri, 

f-2) Tüzel kişi olması halinde, tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 

f-3) Ortak girişim olması halinde, ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her 

birinin (a) ve (b) fıkralarındaki esaslara göre temin edecekleri belge, 

g) İhaleye katılma belgesi alınması, 

İhaleye katılma belgesi alabilmesi için, örneğe uygun dilekçe ile ilanda belirtilen gün ve 

saate kadar, müracaatta bulunulması ve dilekçesi ile birlikte örneklerine uygun olarak ve ihale 

şartnamesinde belirtilen açıklamalar doğrultusunda; 

g-1) Mali durum bildirisi ve belgelerini vermesi, 
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g-2) 2886 Sayılı Kanuna göre yasaklı olmaması, 

g-3) İstekli şirket ise, şirketin son durumunu (şirket ortaklarını, bunların hisse durumunu 

ve görevlerini içeren) gösteren belge, 

h) İstekliler adına vekaleten ihaleye katılıyor ise, istekli adına teklifte bulunacak 

kimselerin vekaletnameleri ile vekaleten iştirak edenin noter tasdikli imza sirküleri verilmesi 

(Türkiye’de şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişilerin vekaletnamelerinin bulunduğu ülkedeki 

Türk Konsolosluğunca veya Dışişleri Bakanlığınca onaylanmış olması gerekir), 

i) Geçici teminat olarak belirtilen bedelin ve ihale dosya bedelinin yatırıldığına dair belge, 

j) Vergi Dairesinden, vergi borcu olmadığına dair belge, 

k) İhale tarihi itibariyle S.G.K. prim borcu bulunmadığına dair belge, 

İHALEYE KATILAMAYACAK OLANLAR 

MADDE - 8-) 

2886 S.D.İ.K.nun 6.maddesinde yazılı kimseler ile geçici veya sürekli olarak kamu 

ihalelerine katılmaktan yasaklanmış olanlar, doğrudan veya dolaylı olarak ihalelere katılamazlar. 

Bu yasağa uymayarak ihaleye katılanlar üzerine, ihale yapılmış olsa dahi ihale iptal edilerek 

geçici teminatı irada kaydedilir. Sözleşme yapılmış olması halinde de sözleşme feshedilerek kesin 

teminatı irada kaydedilir. 

TEKLİFLERİN HAZIRLANMASI 

MADDE - 9 -) 

9.1) İç Zarf: Kapalı teklif usulünde teklifler yazılı olarak yapılır. Teklif mektubu bir zarfa 

konulup kapatıldıktan sonra, zarfın üzerine isteklinin adı soyadı ve tebligata esas olarak 

göstereceği açık adresi yazılır. Zarfın yapıştırılan yeri istekli tarafından imzalanır. 

9.2) Dış Zarf: İç zarf, geçici teminata ait alındı veya banka teminat mektubu 7.maddede 

istenen diğer belgeler ile birlikte ikinci bir zarfa konularak kapatılır. 

TEKLİFLERİN VERİLMESİ 

MADDE - 10 -) 

10.1) Usulüne uygun hazırlanmış teklifler en geç 17/07//2013 Çarşamba günü saat:10.00 a 

kadar sıra numaralı alındılar karşılığında, Kültür Mahallesi Cumhuriyet Caddesi No:204’deki 

Genç Belediyesi Meclis Toplantı Salonuna verilecektir. Teklifler tamamlanmak veya 

değiştirilmek maksadıyla geri alınamaz. 

10.2) Teklifler iadeli taahhütlü olarak ta gönderilebilir. 

10.3) Telgraf ile yapılan müracaatlar ve postada meydana gelen gecikmeler kabul 

edilmez. 

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

MADDE - 11 -) Söz konusu ihale 2886 S.D.İ.K.na göre düzenlenmiş olup, istenen bütün 

bilgi ve belgelerin (teklif mektupları ve geçici teminatlar dahil) bu kanuna uygun olması 

gerekmektedir. Ayrıca istenen bütün belgeler, ihalenin yapıldığı yıl içersinde alınmış olmalıdır. 

MADDE - 12 -) İşbu ihale ilanı genel bilgi niteliğinde olup, Sınırlı Ayni Hak Tahsisi ile 

inşaatın yaptırılması ve maksimum 28+2 yıl süre ile işletilmesi işinde, ihale şartnameleri 

hükümleri uygulanacaktır. 

MADDE - 13 -) Belediye Encümeni 2886 S.D.İ.K.nun 29.maddesi gereğince, ihaleyi 

yapıp yapmamakta ve en uygun teklifi tespit etmekte serbesttir. 

İlan olunur. 5579/1-1 
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ÇEŞİTLİ İLÂNLAR 

Bozok Üniversitesi Rektörlüğünden: 

Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, 

Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği, Üniversitemiz web sayfasında 

yayınlanan Akademik Yükseltilme ve Atanma Ölçütlerinin ilgili maddeleri ve 657 sayılı Devlet 

Memurları Kanununun 48. maddesi belirtilen şartları sağlayanlardan Öğretim Üyesi alınacaktır. 

İlanla ilgili tüm bilgilere Üniversitemizin www.bozok.edu.tr adresinden ulaşılabilir. 

 

Birimi Unvanı A.B.D. Drc. Adet Aranan Nitelikler 

TIP 

FAK. 

Prof. 

(Daimi) 

Genel 

Cerrahi 
1 1 

Cerrahi Enfeksiyonların genetik tedavisi, 

cerrahi yoğun bakımı ve deneysel cerrahi 

konusunda yurt dışı deneyimi olmak. 

MÜH-MİM 

FAK. 

Doç. 

(Daimi) 

Jeoloji 

Müh. 
1 1 

Derin Deniz Kanal Dolgusu Çökelleri ve 

Kanal-Kıvrım ilişkisi hakkında yayınları 

bulunmak. 

 

Başvuru Adresi: Bozok Üniversitesi Personel Daire Başkanlığı Erdoğan Akdağ Kampüsü 

Eğitim Fak. Binası Kat. 3 Yozgat/Merkez Tel: 0 354 242 10 85 5614/1-1 

—— • —— 

İstanbul Teknik Üniversitesi Rektörlüğünden: 

27.06.2013 tarihinde 28690 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan Üniversitemiz Öğretim 

Üyesi Alımı ile ilgili ilan metninde Maden Fakültesi, Jeofizik Mühendisliği Anabilim Dalında 

"Uygulamalı Jeofizik, Hidrojeofizik alanında uzman olmak" olarak ilan edilen 1 adet Profesör 

kadrosu iptal edilmiştir. Duyurulur. 5640/1-1 

—— • —— 

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Jeoteknik Hizmetleri ve YAS Dairesi Başkanlığından: 

KÜTAHYA-PORSUK OVASI YERALTISUYU İŞLETME SAHASI İLANI 

1 - Ekli haritada sınırları belirtilen sahalar, 167 Sayılı Yeraltısuları Hakkındaki Kanun'un 

3.maddesine göre "Kütahya-Porsuk Ovası Yeraltısuyu İşletme Sahası" olarak tespit edilmiştir. 

2 - Kütahya-Porsuk Ovası İşletme Sahası'nın emniyetli yeraltsuyu işletme rezervi 39,79 

hm3/yıl'dır. 

3 - Kütahya-Porsuk Ovası'nda 167 Sayılı Yeraltısuları hakkındaki Kanun'un 8. Maddesi 

ile Yeraltısuları Tüzüğü'nün 4. Maddesi gereğince 10 metreden derin açılacak her türlü kuyu, 

tünel vb. kazılar için belge alınması gerekmektedir. 

4 - 167 Sayılı Yeraltısuları Hakkındaki Kanun'a göre açılan su yapılarına yapılan 

tahsislerde emniyetli yeraltısuyu işletme rezervine erişildiğinde, ekli haritada belirtilen sahalarda 

bu Kanun'un 8. Maddesi kapsamındaki her derinlik ve çapta kuyu, tünel, galeri veya her türlü 

yeraltısuyuna ilişkin su alma yapısının inşaasına izin verilmeyecek ve yeni yeraltısuyu tahsisi 

yapılmayacaktır. 

5 - Bu yeraltısuyu işletme sahasının ilanı, Orman ve Su İşleri Bakanlığı'nın "Onay"ını ve 

Resmi Gazete'de yayımlanmasını müteakip yürürlüğe girer. 
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Yenimahalle Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğünden: 

Yakacık Mahallesi 1735, 1736, 1737, 1738, 1739 parseller ve muhtelif parseller toplu 

konut Alanına ilişkin olarak hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği teklifi 

Belediyemiz İmar ve Şehircilik Müdürlüğü panosuna asılmıştır. 

İlgililere ilanen duyurulur. 5601/1-1 

————— 

60284 ada 2 parselde değişiklik yapılmasına ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Afetzede 

Yerleşim Alanı Uygulama İmar Planı Belediyemiz İmar ve Şehircilik Müdürlüğü panosuna 

asılmıştır. 

İlgililere ilanen duyurulur. 5602/1-1 

—— • —— 

Etimesgut Belediye Başkanlığı Plan ve Proje Müdürlüğünden: 

Belediye Meclisimizin 04/02/2013 gün ve 65 sayılı kararı ile uygun görülerek Ankara 

Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 14/05/2013 tarih ve 856 sayılı kararı ile tadilen onanan “Ankara 

İli, Etimesgut İlçesi, Bağlıca Mahallesi İmarın 47266 ada 1 sayılı parsellerine ilişkin 1/1000 

ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği Teklifi” 02/07/2013 günü Müdürlüğümüz ilan panosuna 

asılmıştır. 

İlgililere ilanen duyurulur. 5510/1-1 

————— 
Belediye Meclisimizin 08/03/2013 gün ve 160 sayılı kararı ile uygun görülerek Ankara 

Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 17/05/2013 tarih ve 942 sayılı kararı ile onanan “Ankara İli, 

Etimesgut İlçesi, Oğuzlar Mahallesi İmarın 47980 ada 1 sayılı parseline ilişkin 1/1000 ölçekli 

Uygulama İmar Planı Değişikliği” 02/07/2013 günü Müdürlüğümüz ilan panosuna asılmıştır. 

İlgililere ilanen duyurulur. 5511/1-1 

—— • —— 

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Jeoteknik Hizmetleri ve YAS Dairesi Başkanlığından: 

GÜNYÜZÜ OVASI (ESKİŞEHİR) YERALTISUYU İŞLETME SAHASI İLANI 

1 - Ekli haritada sınırları belirtilen sahalar, 167 Sayılı Yeraltısuları Hakkındaki Kanun'un 

3. maddesine göre "Günyüzü Ovası Yeraltısuyu İşletme Sahası" olarak tespit edilmiştir. 

2 - Günyüzü Ovası İşletme Sahası'nın emniyetli yeraltsuyu işletme rezervi 21 hm3/yıl'dır. 

3 - Günyüzü Ovası'nda 167 Sayılı Yeraltısuları hakkındaki Kanun'un 8. Maddesi ile 

Yeraltısuları Tüzüğü'nün 4. Maddesi gereğince 10 metreden derin açılacak her türlü kuyu, tünel 

vb. kazılar için belge alınması gerekmektedir. 

4 - 167 Sayılı Yeraltısuları Hakkındaki Kanun'a göre açılan su yapılarına yapılan 

tahsislerde emniyetli yeraltısuyu işletme rezervine erişildiğinde, ekli haritada belirtilen sahalarda 

bu Kanun'un 8. Maddesi kapsamındaki her derinlik ve çapta kuyu, tünel, galeri veya her türlü 

yeraltısuyuna ilişkin su alma yapısının inşaasına izin verilmeyecek ve yeni yeraltısuyu tahsisi 

yapılmayacaktır. 

5 - Bu yeraltısuyu işletme sahasının ilanı, Orman ve Su İşleri Bakanlığı'nın "Onay"ını ve 

Resmi Gazete'de yayımlanmasını müteakip yürürlüğe girer. 
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İ Ç İ N D E K İ L E R

BAŞBAKANLIK BASIMEVİ Perakende Satış Fiyatı  (KDV dahil)   60 Kr 
www.bbasimevi.gov.tr
e-posta : bbasimevi@basbakanlik.gov.tr

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

BAKANLAR KURULU KARARLARI
2013/4964 İstanbul İli, Üsküdar İlçesi, Çengelköy Mahallesi Sınırları İçerisinde

Yapılacak Boğaziçi Sahil Şeridi ve Öngörünüm Bölgesi Uygulama
İmar Planı ve Vahdettin Köşkü ve Çevresi Yol Düzenlemesi Projesi
Kapsamında Bazı Taşınmazların İstanbul Büyükşehir Belediye
Başkanlığı Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar

2013/4969 Ergene Havzası Arıtma Sistemi Projesi Kapsamında Marmara
Denizi Derin Deşarj Hattı, HES, Atıksu Arıtma Tesisleri ve Sanat
Yapıları İnşaatlarının Yapılabilmesi Amacıyla Bazı Taşınmazların
Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Tarafından Acele Kamulaştırılması
Hakkında Karar

BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ
— Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığına, Orman ve Su İşleri Bakanı

Veysel EROĞLU’nun Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

YÖNETMELİKLER
— Kişisel Koruyucu Donanımların İşyerlerinde Kullanılması Hakkında Yönetmelik
— Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanunun Uygulama

Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
— Sosyal Sigorta Yüksek Sağlık Kurulunun Görev, Yetki, Çalışma Usul ve

Esasları Hakkında Yönetmelik
— Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü Lisans Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinde

Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
— Kafkas Üniversitesi Zoonotik Hastalıklar Uygulama ve Araştırma Merkezi

Yönetmeliği
— Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve

Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
— Süleyman Demirel Üniversitesi Diş Hekimliği Uygulama ve Araştırma

Merkezi Yönetmeliği

TEBLİĞLER
— İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2008/6)’in

Yürürlükten Kaldırılmasına İlişkin Tebliğ
— İthalatta Korunma Önlemlerine İlişkin Tebliğ (No: 2013/4)
— İthalatta Korunma Önlemlerine İlişkin Tebliğ (No: 2013/5)
— Portföy Yönetim Şirketleri ve Bu Şirketlerin Faaliyetlerine İlişkin Esaslar

Tebliği (III-55.1)
— Portföy Saklama Hizmetine ve Bu Hizmette Bulunacak Kuruluşlara İlişkin

Esaslar Tebliği (III-56.1)
— Yüksek Yoğunluklu Tatlandırıcı İthalatı İçin Uygunluk Belgesi Düzenlenmesi

ve İzlenmesine İlişkin Tebliğ

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


