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YÖNETMELİKLER

Tarım ve Orman Bakanlığından:
TARIM MAKİNELERİ VE TARIM TEKNOLOJİSİ ARAÇLARININ 

DENEY VE DENETİM ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK 

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç 
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, tarımsal faaliyetlerde kullanılan, tarım ma-

kineleri ve tarım teknolojisi araçlarının Bakanlık uygulamaları kapsamındaki deney, belgelen-
dirme ve piyasa denetimleri; deney kurumlarının yetkilendirilmesi ve denetimleri ile Bakanlık
uygulamalarına konu olan bu araçlara ait destekleme, hibe ve projelerin etkin bir şekilde yö-
netilmesine ilişkin usul ve esasların belirlenmesidir.

Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, imal ve/veya ithal edilerek, Bakanlık ve ilgili kuru-

luşların uygulamalarına konu tarım makineleri ve tarım teknolojisi araçlarının deney, belge-
lendirme ve denetimi ile ilgili usul ve esaslarını kapsar.

(2) Bu Yönetmelik, 2/4/2011 tarihli ve 27893 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Zirai
Mücadele Alet ve Makineleri Hakkında Yönetmelik kapsamındaki zirai mücadele alet ve ma-
kineleri ile mekanizasyon araçlarını kapsamaz.

Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 10/7/2018 tarihli ve 30474 sayılı Resmî Gazete’de

yayımlanan 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin
410 uncu maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi ile 417 nci maddesinin birinci fıkrasının (e)
ve (n) bentlerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte yer alan; 
a) Araç: Tarımsal faaliyetlerde kullanılan, zirai mücadele alet ve makineleri dışında ka-

lan her türlü yeni ve kullanılmamış imal ve/veya ithal edilmiş tarım makineleri ve tarım tek-
nolojisi ve/veya belirli bir işlevi yerine getirmek üzere bir araya getirilmiş parçalardan oluştu-
rulan sistemi,

b) Araç deney grupları listesi: Deney kurumunun altyapı ve deney yeterliliklerinin tes-
piti ile deney ücretlerinin belirlenmesinde kullanılan listeyi,

c) Bakanlık: Tarım ve Orman Bakanlığını,
ç) Deney: Aracın, karakteristik değerlerini belirlemek amacıyla, ilgili ulusal ve ulus-

lararası standartlar dikkate alınarak hazırlanan deney ilke ve metotlarına göre tarım tekniğine
uygunluğunun belirlenmesi için yapılması gereken işlemleri,

d) Deney ilke ve metotları: Deney kurumlarında aynı cins araçların deneylerinde farklı
metotlar kullanılarak deney işlemlerinin yapılmasının önlenmesi ve bu şekilde usul yönünden
birlikteliğin sağlanması, deneyler arasında yapılacak kontrollerde hangi kriterlerin göz önüne
alınacağını ve deneylerin hangi şartlarda yapılacağını gösteren, ulusal ve uluslararası standart-
larında dikkate alındığı aracın teknik, teknolojik ve yapısal özellikleri ile işletme değerlerinin
belirlendiği doküman,

e) Deney İlke ve Metotları Hazırlama Komisyonu: Deney ilke ve metotlarının taslağını
hazırlamak üzere Tarım Teknolojisi ve Mekanizasyon Komitesi tarafından seçilen üç Bakanlık
personeli, ilgili sivil toplum kuruluşundan bir temsilci ve üç akademik personelden oluşan top-
lam yedi kişilik komisyonu,

f) Deney kurulu: Deneyi yapan kurum tarafından kurum görevlileri arasından belirlenen
üç ziraat mühendisinin katılımıyla oluşan kurulu,

g) Deney kurumu: Genel Müdürlükçe deney yapma yetkisi verilen Bakanlık kuruluşları
ile üniversitelerin, en az lisans düzeyinde eğitim veren tarım makineleri ile ilgili bölümlerini,
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ğ) Deney raporu: Bu Yönetmelik kapsamında laboratuvar ve/veya uygulama sahasında
deneylere tabi tutulan aracın, deney ilke ve metotlarına göre tarım tekniğine uygunluğunu bel-
geleyen, belli bir süre için deney kurumunca verilen raporu,

h) Deney yetkisinin askıya alınması: Bu Yönetmelik kapsamında deney kurumuna ve-
rilen deney yetkisinin belirli bir süre için geri alınmasını,

ı) Ek deney raporu: Deney raporu almış aracın, raporun geçerlilik süresi içerisinde temel
yapı ve fonksiyonlarını değiştirmediğine deney kurumunca karar verilen ve yalnızca aracın
kullanımını kolaylaştırıcı nitelikteki ilave ünitelerle ilgili olarak, araç üzerinde yapılan deği-
şiklikleri belgeleyen raporu,

i) Firma: Aracı imal ve/veya ithal eden kuruluş veya yetki verdiği gerçek veya tüzel ki-
şiliği,

j) Firma denetim komisyonu: Bakanlık merkez ve taşra görevlileri arasından belirlenen
üç ziraat mühendisinin katılımıyla oluşan komisyonu,

k) Firma kimlik ve faaliyet beyannamesi: Firmanın, tarım makineleri ve tarım tekno-
lojisi alanındaki, ticari unvanı, adresi, faaliyet belgesi, ticaret sicil bilgisi, marka tescil belgesi
gibi bilgilerle aracın imal ve/veya ithal durumunu belirten Ek-1’de yer alan belgeyi,

l)  Genel Müdürlük: Tarım Reformu Genel Müdürlüğünü,
m) Kayıtlı Elektronik Posta (KEP): Resmî yazışmaların elektronik ortamda mevzuata

uygun, uluslararası standartlarda ve teknik olarak güvenli bir şekilde yapılmasına olanak sağ-
layan sistemi,

n) Kredi kuruluşları: T.C. Ziraat Bankası A.Ş. Genel Müdürlüğünü ve Türkiye Tarım
Kredi Kooperatifleri Merkez Birliğini,

o) Kredi uygunluk belgesi: Aracın, Bakanlık destekleme uygulamaları kapsamında de-
ğerlendirilebilmesi için olumlu deney raporuna istinaden Genel Müdürlük tarafından düzenle-
nen Ek-3’te yer alan belgeyi,

ö) Tarım makineleri ve tarım teknolojisi destekleme araçları: Tarımsal faaliyetlerde kul-
lanılmak üzere kredi uygunluk belgesi alan aracın temini için ulusal ve uluslararası kaynaklar-
dan/fonlardan sağlanan program ve proje bazlı desteklerle, kredi kuruluşlarınca kullandırılan
tarımsal üretime dair düşük faizli yatırım ve işletme kredisi, hibe ve diğer desteklerini,

p) Tarım makineleri ve/veya tarım teknolojisi araçları deney yetki belgesi: Yetkilendir-
me komisyonu tarafından yeterliliği uygun görülen deney kurumuna verilen, Genel Müdürlükçe
düzenlenmiş Ek-2’de yer alan belgeyi,

r) Tarım teknolojisi: Bitkisel ve hayvansal üretim ile gıda üretimi, işlenmesi ve tüketimi
süreçlerinde kullanılan her türlü alet, makine, cihaz, tesis ile enerji üretimi, tüketimi ve dönü-
şümünde yer alan sistemler ve bu sistemlerin faaliyetleri için gerekli olan mühendislik uygu-
lamaları, analog ve dijital temelli bilişim ve otomasyon, uzaktan algılama ve değerlendirme
uygulamalarını,

s) Tarım Teknolojisi ve Mekanizasyon Komitesi: Ulusal tarım ve tarımsal sanayiye iliş-
kin politikalar ve planlamalar çerçevesinde Bakanlığın tarım makineleri ve teknolojisi ile ilgili
politikaları konusunda yönlendirici olmak amacıyla oluşturulan komiteyi,

ş) Uygulama rehberi: Deney kurumu ve firmalar tarafından yürütülecek bu Yönetmelik
kapsamındaki iş ve işlemlerin gerçekleştirilmesini kolaylaştırmak ve yol göstermek amacıyla
Genel Müdürlük tarafından hazırlanan rehberi,

t) Yerinde deney: Deney kurumunda yapılamayan, ancak firma tarafından imal/ithal
edilen araca ait uygun ve gerekli deney şartlarının sağlanması durumunda, deney ilke ve me-
totları kapsamında firmanın belirleyeceği yerde yapılacak deneyi,

u) Yetkilendirme komisyonu: Deney kurumlarının yetkilendirilmesinde Bakanlık per-
soneli arasından en az bir tarım makineleri bölümü mezunu ve diğer bölümlerden mezun iki
ziraat mühendisi ile iki akademisyenin oluşturduğu toplam beş kişilik komisyonu,

ü) Zirai mücadele alet ve makinesi: Bitki koruma ürünlerinin uygulanmasında kullanılan
her türlü alet, araç-gereç, makine, cihaz ve ekipmanlarını,

ifade eder.
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İKİNCİ BÖLÜM
Görev, Sorumluluk ve Yetkiler

Genel Müdürlük 
MADDE 5 – (1) Bu Yönetmelik kapsamındaki çalışmaları Bakanlık adına Genel Mü-

dürlük yürütür. 
(2)  Genel Müdürlük; 
a) Firma başvurularını alır ve değerlendirir.
b) Bu Yönetmelik kapsamına giren araçların deneylerinin yapılması için uygun gördüğü

deney kurumuna sevkini yapar, firma ve deney kurumunu bilgilendirir.
c) Olumlu deney raporu alan araç için kredi uygunluk belgesi düzenler.
ç) Deney yapacak kurumların yetkilendirilmesine ilişkin işlemleri yetkilendirme ko-

misyonu aracılığıyla yapar, deney yetkisi verilen deney kurumlarını Genel Müdürlük resmî in-
ternet sitesinde yayımlar.

d) Deney kurumlarının yetkilendirildikleri deney/deneyler kapsamında yeterliliklerinin
devam edip etmediği konusunda gerekli denetleme, inceleme, altyapı yeterlilik ve kontrollerini
yapar/yaptırır.

e) Uygun gördüğü ve gerektiği durumlarda aracın deney raporu ve/veya ek deney ra-
poruna uygunluğunun devam edip etmediğini, firmanın adresinde ve/veya satış noktalarında,
firma denetim komisyonu aracılığıyla denetler.

f) Tarımsal faaliyetlerde kullanılmak üzere kredi uygunluk belgesi alan araçlarla ilgili
gerekli işlemleri yürütür.

g) Deney raporlarını ve kredi uygunluk belgelerini resmî internet sayfasında, ilgili ku-
rum ve kuruluşları bilgilendirmek amacıyla yayımlar.

ğ) Deney kurumunun düzenlemiş olduğu olumsuz deney raporlarını diğer deney ku-
rumlarına bildirir.

h) Tarım Teknolojisi ve Mekanizasyon Komitesi ile ilgili çalışma usul ve esaslarını be-
lirler.

(3) Deney ilke ve metotları bulunmayan araçların, deney kurumuna sevki yapılmaz. 
(4) Yeni araçların, deney ilke ve metodunun temelinin oluşturulması amacıyla deney

ilke ve metotları hazırlama komisyonuna sevkini yapar. Komisyon çalışmalarını bir ay sonunda
tamamlayarak, taslak deney ilke ve metotlarını Genel Müdürlüğe sunar. Genel Müdürlük, oluş-
turulan taslak deney ilke ve metotlarını onaylar ve resmî internet sayfasında yayımlar.

(5) Bir sonraki yılın araç deney grupları listesi ve araç deney grupları ücret tarifesi lis-
tesini o yılın Aralık ayı sonuna kadar belirler ve Genel Müdürlük onayından sonra, yeni yılda
uygulanmak üzere resmî internet sayfasında yayımlar. 

(6) Genel Müdürlük, bu Yönetmelik kapsamındaki iş ve işlemlerin yer aldığı hususları
uygulama rehberinde belirler ve Genel Müdürlüğün resmî internet sayfasında yayımlar.

(7) Genel Müdürlük, tarım teknolojileri ile ilgili deney, belgelendirme ve denetimine
ait usul ve esasları içeren uygulama rehberi hazırlamaya ve ihtiyaç duyulacak diğer düzenle-
meleri yapmaya yetkilidir.

Deney kurumu
MADDE 6 – (1) Genel Müdürlük tarafından sevki yapılan araçların deneylerini deney

kurumu yapar. 
(2) Deney kurumu; 
a) Deney ilke ve metotları ile bu Yönetmeliğe uygun olarak deney numunesini seçer,

deneylerini yapar ve raporlandırır. 
b) Deney başvurusu sonrası Genel Müdürlüğün sevk işlemini takip eden kırk beş günlük

süreç içerisinde firma, deney kurumu ile görüşerek yapması gereken iş ve işlemleri başlatır.
Eğer bu süre içerisinde firma deney ücretini yatırmasına rağmen deney işlemleri için gerekli
girişimde bulunmaz ise  ilgili deney kurumu tarafından sevkin iptali Genel Müdürlüğe bildirilir.
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c) Deneyi yapılacak aracın deney kurumuna tesliminden itibaren altı ay içerisinde olum-
lu ve/veya olumsuz deney raporunu/ek deney raporunu Genel Müdürlüğe ve firmaya gönderir. 

ç) Deneyi tamamlanmış aracın olumlu ve/veya olumsuz deney raporunu/ek deney ra-
porunu imzalandığı tarihten itibaren beş iş günü içerisinde Genel Müdürlüğe ve firmaya gön-
derir.

d) Deney raporlarını beş yıl süresince saklar, bu süre zarfında talep edilmesi halinde il-
gililere deney raporunun bir suretini verir.

e) Genel Müdürlüğün uygun gördüğü durumlarda, deney altyapısına ilişkin bilgi, belge
ve donanımlarını paylaşır, gerekli kolaylık ve desteği sağlar.

f) Bu Yönetmelikte ve ilgili teknik düzenlemelerde yer alan usul ve esaslara uygun ola-
rak şeffaf, bağımsız, tarafsız, ayrım gözetmeden hizmet verir.

g) Genel Müdürlükçe yetkilendirildikleri konulara ilişkin iş ve işlemlerinden sorumlu-
dur. Yetkisi dâhilindeki konularda sevk edilen deneylere, teknik bir gerekçe göstermeden itiraz
edemez. 

(3) Deney Kurumu, deney ilke ve metotları bulunmayan araçların deneylerini yapmaz.
(4) Deney kurulunda görev alan ilgili personelin, deney sevkine konu olan firma ile

aralarında ticari bir danışmanlığı olmaması esastır. Deney kurulunda görev alan ilgili personel,
deneyi yapılan söz konusu tarım makineleri ve tarım teknolojisi aracını üreten, ürettiren veya
ithal eden firmaya ticari danışmanlık yapamaz ve/veya herhangi bir proje kapsamında birlikte
çalışamaz. Aksi halde deney kurumu bu işten sorumludur ve Bakanlık tarafından yasal işlemler
uygulanır.

(5) Deney kurumu, oluşturduğu deney kurulunun yürüttüğü iş ve işlemlerden sorumludur. 
(6) Deney kurumu, deney kurulunda yer alacak personel listesinde ve deney altyapı-

sında meydana gelen değişikleri değişikliğin meydana geldiği günden itibaren on beş gün içe-
risinde Genel Müdürlüğe bildirir.

Firma
MADDE 7 – (1) Firma;   
a) Deney başvurusunu, bu Yönetmeliğe uygun şekilde kendi adına alacağı kep adresi

üzerinden yapabilir. Deney sevkinin yapılabilmesi için, Genel Müdürlükçe talep edilecek açık-
lama, ek bilgi ve belgeleri ibraz etmek zorundadır. Kep adresi alınmadan yapılan müracaatlarda
oluşabilecek gecikmelerden Genel Müdürlük sorumlu değildir.

b) Genel Müdürlükçe uygun görülen deney kurumunu kabul eder.
c) Genel Müdürlükçe gönderilen deney sevk yazısını aldıktan sonra otuz gün içerisinde

deney kurumu ile irtibata geçer ve deney ücretini kurum hesabına yatırır. Deney ücretini yatır-
dığı tarihten itibaren on beş gün içerisinde deney aracını, deney kurumuna teslim eder.

ç) Deney raporu alacak aracı, uygulama rehberinde belirlenen esaslar çerçevesinde de-
ney kurumuna teslim eder ve deney işlemlerinin tamamlanmasından sonra teslim alır.

d) Genel Müdürlük ve deney kurumunun talep ettiği bilgi ve belgeleri uygulama reh-
berinde belirlenen esaslar çerçevesinde temin eder.

e) Bu Yönetmelik kapsamında deney raporu alınarak piyasaya sürülen aracın üzerinde,
ayrıntıları uygulama rehberinde belirtilen tanıtıcı bir etiket bulundurur.

f) Hazırlanan deney raporunun, Genel Müdürlüğün resmi internet sayfasında yayım-
lanmasını kabul eder.

g) Piyasa denetimi esnasında Bakanlıkça görevlendirilen firma denetim komisyonunca
yapılacak araç tespitlerinde, deney ücretinin ödenmesini ve deney kurumuna nakliyesini yap-
makla yükümlüdür. 

(2) Firma, destekleme uygulamaları kapsamında kredi uygunluk belgesi alarak satışını
yaptığı araçlardan sorumludur.

(3) Firma, deney kurumundan alınan deney raporunun içeriğindeki teknik özellikleri,
üretmiş olduğu o model aracın tümünde sağlamak zorundadır.
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(4) Sektörde çalışmalarını yürüten firmalar, üç yılda bir olmak üzere Ek-1’de yer alan
firma kimlik ve faaliyet beyannamesi formunu hazırlayarak Genel Müdürlüğe sunar. Ek-1’de
yer alan belgelerde değişiklik olması durumunda Genel Müdürlüğü bilgilendirmek zorundadır. 

(5) Firma, sektörel çalışmalarda kullanılmak üzere her yıl Ocak ayında, bir önceki yıl
gerçekleştirdikleri imalat ve/veya ithalat bilgileri, o yıla ait imalat ve/veya ithalat programları
ile Genel Müdürlükçe istenecek diğer bilgi ve belgeleri temin eder. 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Deney Kurumunun Yetkilendirilmesi ve Denetimine İlişkin Genel Esaslar

Deney kurumunun yetkilendirilmesi
MADDE 8 – (1) Deney yetkisi almak için Genel Müdürlüğe başvuruda bulunan kuru-

mun talebi kurumsal, bölgesel ve sektörel ihtiyaçlar göz önünde bulundurularak değerlendirilir.
(2) Yetkilendirme ve yetki belgesi verilmesinde, aşağıda belirtilen hususlar dikkate

alınır:
a) Deney kurumunun yeterlilik ölçütleri her bir deney ilke ve metodu kapsamında, bu

Yönetmelik hükümleri kapsamında, ilgili ulusal/uluslararası mevzuat ve standartlara dayanarak
Genel Müdürlük tarafından belirlenir ve Genel Müdürlük resmî internet sayfasında yayımlanır.

b) Yetkilendirme komisyonu, kurumun altyapısını idari ve teknik açıdan tespit eder ve
yeterlilik durumunu raporlandırarak Genel Müdürlükçe değerlendirmek üzere sunar. Komisyon
asgari 3/5 oyla karar alır.

c) Uygulama rehberinde belirlenen esaslar çerçevesinde yeterlilik ölçütlerini sağlayan
kuruma, Genel Müdürlükçe düzenlenen Ek-2’de yer alan belge verilir. Bu belgenin geçerlilik
süresi verildiği tarihten itibaren beş yıldır. Yetkilendirilen deney kurumlarının listesi, Genel
Müdürlük resmî internet sayfasında yayımlanır.

ç) Uygulama rehberinde belirlenen esaslar çerçevesinde yeterlilik ölçütlerini sağlama-
yan kurumun talep etmesi halinde, eksikleri tamamlaması için Genel Müdürlükçe altı aya kadar
süre verilebilir. Kurum eksikliklerini tamamladığını bildirmesi halinde yetkilendirme komis-
yonu tarafından tekrar değerlendirmeye alınır. Ek süre verilmesine rağmen yeterlilik ölçütlerini
sağlamayan kurum aynı konuda Genel Müdürlükçe de uygun görülmesi halinde bu süreye ilave
olarak altı ay daha uzatılabilir. Ek süre verilmesine rağmen yeterlilik ölçütlerini sağlamayan
kurum aynı konuda bir yıl süre içinde yeniden başvuru yapamaz.

(3) Yetkilendirilmiş deney kurumunun ilave her araç grubu için deney yetki belgesi
başvurusuna istinaden ek yetkilendirme yapılır. Ek yetkilendirme işlemleri ikinci fıkranın (b)
ve (c) bentlerine uygun olarak gerçekleştirilir. Ek yetkilendirmenin geçerlilik süresi ise, mevcut
deney yetki belgesinin geçerlilik süresi bitimine kadar devam eder.

(4) Genel Müdürlükçe faaliyetlerine re’sen son verilen deney kurumları, deney süreci
devam eden ya da tamamlanmamış faaliyetlerle ilgili bilgi, deney ücreti, kayıt ve belgeleri,
Genel Müdürlükçe uygun görülen bir deney kurumuna on beş gün içerisinde devreder.

(5) Deney kurumu kendi talebi üzerine deney yetki belgesini sonlandırmak istemesi
halinde, devam eden deneyleri bu Yönetmelik hükümleri çerçevesinde sonuçlandırmak zorun-
dadır.

(6) Deney kurumlarının faaliyetlerine Genel Müdürlükçe son verilmesi ya da kendi is-
teği ile faaliyetlerine son vermesi durumunda, söz konusu deney kurumu yetkili olduğu süre
boyunca sonuçlandırdığı deney raporlarından doğabilecek sorumluluklarını ortadan kaldırmaz.

Yetkilendirilmiş deney kurumunun denetimine ilişkin genel esaslar
MADDE 9 – (1) Yetkilendirme komisyonu, deney kurumunu bu Yönetmelikte belirtilen

usul ve esaslar, sorumluluklar ve öngörülen şartlara uygunluk açısından gerekli durumlarda
ve/veya uygun gördüğü periyodlarda inceler ve denetler.

(2) Uygulama rehberinde belirlenen esaslar çerçevesinde yapılacak kontrollerde yeter-
lilik ölçütlerini sağlamayan deney kurumunun talep etmesi halinde, eksikleri tamamlaması için
bir defaya mahsus Genel Müdürlükçe altı aya kadar süre verilebilir. 

(3) Belirtilen süre içerisinde yeterlilik ölçütlerini sağlayamayan deney kurumu için
18 inci madde hükümleri uygulanır.
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DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 
Araç Deneyleri

Deneylerin amacı
MADDE 10 – (1) Araçlar, aşağıda belirtilen amaçlara ulaşmak için deneylere tabi tu-

tulurlar:
a) Araçların kullanım amacına, deney ilke ve metotları ile standartlara uygun imalatını

sağlayarak, Türk tarımı ve çiftçisinin hizmetine sunmak.
b) Sürdürülebilir bir tarımsal üretim, çevre ve doğal kaynakların korunması ile tekno-

lojik düzeyin yükseltilmesi konularında imalatçılara rehberlik etmek, ayrıca Ülke kaynaklarının
mühendislik teknikleri ve teknolojileriyle verimli ve yüksek katma değerle kullanılmasını sağ-
lamak.

c) Tarım makineleri ve tarım teknolojisi araçlarının ergonomik özelliklerinin geliştiril-
mesi, iş güvenliğinin sağlanması ve enerji kullanım etkinliğinin artırılması ile verimlilik dü-
zeylerinin yükseltilmesi amaçlarına dönük katkılar sağlamak.

ç) Deney ilke ve metotları ile araçların teknik, teknolojik ve yapısal özellikleri ile iş-
letme değerlerini ve standartlara uygunluğunu tespit etmek.

d) Araçların; tarım tekniğine uygunluğunu, ekonomik verimliliğini, kullanım ve bakım
kolaylıklarını incelemek ve raporlamak.

Başvuru ve deney için sevk
MADDE 11 – (1) Deney raporu almak isteyen firma, Genel Müdürlüğe; uygulama reh-

berinde belirlenen esaslar çerçevesinde aracın imal/ithal durumu, markası, modeli, cinsi/tipi,
niteliği ve teknik özelliklerini belirten Ek-4’te yer alan form ile başvurur.

(2) Genel Müdürlük, yetkilendirilmiş deney kurumlarının deney altyapı, bilgi ve dona-
nımları, iş yoğunluğu ve personel durumu gibi şartları göz önüne alarak, araç sevkini belirlediği
bir deney kurumuna yapar. 

(3) Daha önce deney raporu düzenlenmiş araca ait ek deney raporu talep edilmesi ha-
linde Genel Müdürlük deney sevkini öncelikle aynı deney kurumuna yapar. 

Deney süreci
MADDE 12 – (1) Deney kurumu; araç deneylerini, mevcut standartlar ve Genel Mü-

dürlükçe belirlenen deney ilke ve metotlarına uygun olarak uygulama rehberinde belirtilen
esaslara göre yapar.

(2) Deney kurumu deney sonuçlarına göre deney raporunu düzenler.

BEŞİNCİ BÖLÜM 
Deney Raporunun Hazırlanması ve Kredi Uygunluk Belgesi

Deney raporunun hazırlanması 
MADDE 13 – (1) Uygulama rehberinde belirlenen esaslar çerçevesinde deney kurumu,

deney sonuçlarına göre hazırladığı olumlu ve/veya olumsuz deney raporunu/ek deney raporunu
beş iş günü içerisinde Genel Müdürlüğe ve firmaya gönderir.

Deney raporunun içeriği
MADDE 14 – (1) Deney raporunun içeriği deney ilke ve metotları ile uygulama reh-

berinde belirtilen esaslara göre hazırlanır.
Deney raporunun geçerlilik süresi
MADDE 15 – (1) Deney raporlarının geçerlilik süresi; onay tarihinden itibaren deneyi

yapılan araç için beş yıldır. Ek deney raporu geçerlilik süresi deney raporunun geçerlilik süresi
bitimine kadardır.

Kredi uygunluk belgesi başvurusu
MADDE 16 – (1) Firma, imal ve/veya ithal ettiği aracın tarım makineleri ve tarım tek-

nolojisi destekleme araçları kapsamında işlem görebilmesi için zorunlu olan Ek-3’te yer alan
belgeyi almak için, öncelikle belge düzenleme ücretini Bakanlığın döner sermaye hesabına ya-
tırır. Firma, belge düzenleme ücretinin dekontu ve Ek-5’te yer alan dilekçe ile Genel Müdürlüğe
müracaat eder.
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(2) Genel Müdürlükçe yapılan başvurunun olumlu olarak değerlendirilmesi sonucunda,
firmaya ilgili araca ait Ek-3’te yer alan kredi uygunluk belgesi, tarım makineleri ve tarım tek-
nolojisi destekleme araçları kapsamında kullanılması amacıyla bir ay içerisinde düzenlenir.

(3) Kredi uygunluk belgesi alan, yenilenen, süresi biten ve/veya iptal edilen firmaların
listesi, Genel Müdürlüğün resmî internet sayfasında her ayın başında yayımlanır.

(4) Genel Müdürlükçe, araca ait deney ilke ve metotlarında yeni bir düzenlemeye gi-
dilmesi halinde; önceden alınmış kredi uygunluk belgesi geçerlilik süresi bitimine kadar devam
eder.

ALTINCI BÖLÜM 
Araç Deney Raporunun Uygunluğuna Yönelik Piyasa Denetimi 

Aracın piyasa denetimi
MADDE 17 – (1) Genel Müdürlük; deney raporlarının geçerlilik süresi içerisinde deney

kurumu, finansman kuruluşları ile çiftçilerin talepleri veya herhangi bir şikâyet durumunda ya
da uygun gördüğü zamanlarda re’sen aracın deney raporuna ve varsa ek deney raporuna uy-
gunluğunu denetler. 

(2) Bakanlıkça görevlendirilen firma denetim komisyonu tarafından, firma adresinde
ve/veya satış noktalarında, aracın deney raporuna uygunluğunun tespitine yönelik piyasa de-
netimi gerçekleştirilir. Uygunsuzluk tespit edilmesi halinde yedinci bölüm hükümleri uygulanır.

(3) Firma denetim komisyonu tarafından yapılacak piyasa denetimine ilişkin iş ve iş-
lemler, uygulama rehberinde açıklanan usul ve esaslara göre uygulanır. Uygunsuzluk tespit
edilmesi halinde yedinci bölüm hükümleri uygulanır. 

YEDİNCİ BÖLÜM 
İdari Yaptırımlar

Deney kurumuna uygulanacak idari yaptırımlar
MADDE 18 – (1) Deney kurumunun;
a) Bu Yönetmelik ile belirlenmiş görev ve sorumluluklarını kısmen veya tamamen ye-

rine getirmemesi,
b) Deney kurulunda yer alacak personel listesinde ve deney altyapısında meydana gelen

değişikleri zamanında Genel Müdürlüğe bildirmemesi,
c) Genel Müdürlükçe sevk yapılmadan deney sürecine başlaması,
ç) Bu Yönetmelikte ve ilgili teknik düzenlemelerde yer alan usul ve esaslara uygun ola-

rak şeffaf, bağımsız, tarafsız, ayrım gözetmeden hizmet vermemesinin,
yetkilendirme komisyonu tarafından belirlenmesi halinde, deney kurumunun ilgili de-

ney/deneyler için yetki belgesi Genel Müdürlükçe üç ay süre ile askıya alınır ve tekrarı halinde
bu süre bir yıla kadar uzatılır.

Firmaya uygulanacak idari yaptırımlar
MADDE 19 – (1) Kredi uygunluk belgesini tahrif veya taklit eden, usulüne uygun ola-

rak kullanmadığı belirlenen firmalar tespit tarihinden itibaren beş yıl boyunca herhangi bir araç
için kredi uygunluk belgesi almak amacıyla Genel Müdürlüğe başvuruda bulunamaz. Firmanın
sahip olduğu ilgili araca ait kredi uygunluk belgesi iptal edilir ayrıca Cumhuriyet Başsavcılığına
suç duyurusunda bulunulur. 

(2) Firmanın ek deney raporu talep etmeden araç üzerinde yaptığı değişiklikleri Genel
Müdürlüğe bildirmemesi ve/veya denetimler sırasında tespit edilmesi halinde destekleme uy-
gulamaları kapsamında almış olduğu ilgili kredi uygunluk belgesi iptal edilir. Tespiti tarihinden
itibaren bir yıl boyunca aynı araç için kredi uygunluk belgesi almak amacıyla Genel Müdürlüğe
başvuruda bulunamaz.

(3) Firma denetim komisyonu aracılığıyla yapılan denetimlerde, uygunsuzluk ve/veya
eksiklik belirlenmesi durumunda firmaya belirlenen olumsuzlukların giderilmesi için en fazla
altı aya kadar süre verilir ve ilgili araca ait kredi uygunluk belgesi askıya alınır. Altı aylık süre
içerisinde olumsuzlukların giderilmemesi halinde, firmanın ilgili araca ait deney raporu ve
kredi uygunluk belgesi iptal edilir. Tekrar yapılacak incelemede belirlenen olumsuzlukların
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giderilmesi halinde firma, ilgili araca ait kredi uygunluk belgesini almak üzere yeniden Genel
Müdürlüğe başvurabilir.

(4) Aynı araç için üç kez deney talebi Genel Müdürlükçe kabul edilebilir; ancak firmanın
aynı araç için yapılan üçüncü deney sevkini de kabul etmemesi durumunda, bir yıl süre ile fir-
manın ilgili araca ait deney başvurusu kabul edilmez.

(5) Deney sevki yapılan aracın, deney kurumu hesabına deney ücretinin yatırıldığı ta-
rihten itibaren on beş gün içerisinde uygun bir gerekçe bildirmeden, deney aracını teslim et-
memesi veya yerinde deneyi yapılan araç için hazır olduğunu bildirmemesi durumunda; fir-
manın ilgili deney başvurusu sonlandırılır. Firma aynı araç için üç ay süresince Genel Müdür-
lüğe tekrar deney başvurusunda bulunamaz.

SEKİZİNCİ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Tip onayı mevzuatı 
MADDE 20 – (1) Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca yayımlanan tip onayı mevzuatı

hükümleri saklıdır.
Atıflar
MADDE 21 – (1) Mevzuatta 11/10/2000 tarihli ve 24197 sayılı Resmî Gazete’de ya-

yımlanan mülga Tarımsal Mekanizasyon Araçlarının Kredili Satışına Esas Deney ve Denetim-
lerle İlgili Tebliğ (Tebliğ No: 2000/37)’e yapılan atıflar, bu Yönetmeliğe yapılmış sayılır.

Geçiş hükümleri
GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Mülga Tarımsal Mekanizasyon Araçlarının Kredili Satışına

Esas Deney ve Denetimlerle İlgili Tebliğ (Tebliğ No: 2000/37) çerçevesinde deney işlemleri
devam eden araçlar için hazırlanacak deney raporları ile hâlihazırda geçerlilik süresi sona er-
memiş olan deney raporları, bu Yönetmelik çerçevesinde hazırlanmış deney raporu olarak kul-
lanılır.

(2) Bu Yönetmeliğin yayımı tarihinden önce zirai kredilendirme belgesi almış olan fir-
maların hakları saklıdır. 

(3) Mülga Tarımsal Mekanizasyon Araçlarının Kredili Satışına Esas Deney ve Dene-
timlerle İlgili Tebliğ (Tebliğ No: 2000/37) çerçevesinde hazırlanmış ve geçerlilik süresi sona
ermemiş olan zirai kredilendirme belgesi, bu Yönetmelik çerçevesinde hazırlanmış kredi uy-
gunluk belgesi olarak kabul edilir.

(4) Tarımsal amaçlı kullanılan güneş panelleri için yeni deney raporu başvuruları
31/12/2020 tarihine kadar alınır, bu amaçla verilecek olan kredi uygunluk belgesinin geçerlilik
süresi 31/12/2022 tarihine kadardır.

(5) Genel Müdürlük 5 inci maddenin altıncı fıkrasında yer alan uygulama rehberini bu
Yönetmeliğin yayımı tarihinden itibaren üç ay içerisinde çıkarır.

Deney kurumları yetkilendirme kapsamı
GEÇİCİ MADDE 2 – (1) Genel Müdürlükçe; mülga Tarımsal Mekanizasyon Araçla-

rının Kredili Satışına Esas Deney ve Denetimlerle İlgili Tebliğ (Tebliğ No: 2000/37) çerçeve-
sinde yetkilendirilmiş olan deney kurumlarının, deney yapma yetkileri bu Yönetmeliğin yayımı
tarihinden itibaren altı ay süre ile geçerlidir.

(2) Deney kurumlarının bu Yönetmelik kapsamında yetkilendirilmesi, bu Yönetmeliğin
yayımı tarihten itibaren altı ay içerisinde Genel Müdürlükçe belirlenen ihtiyaca göre bir prog-
ram kapsamında yetkilendirme komisyonu tarafından yapılır.

Deney ücretleri
GEÇİCİ MADDE 3 – (1) 2020 yılı deney ücretleri tarifesi bu Yönetmeliğin yayımı

tarihinden itibaren bir ay içerisinde Genel Müdürlüğün resmî internet sayfasında yayımlanır.
Yürürlük
MADDE 22 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 23 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Tarım ve Orman Bakanı yürütür.
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Ticaret Bakanlığından:
ANONİM ŞİRKETLERİN GENEL KURUL TOPLANTILARININ USUL VE 

ESASLARI İLE BU TOPLANTILARDA BULUNACAK GÜMRÜK VE 
TİCARET BAKANLIĞI TEMSİLCİLERİ HAKKINDA 

YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA 
DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 28/11/2012 tarihli ve 28481 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Anonim
Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Güm-
rük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmeliğin adı “Anonim Şirketlerin Genel
Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Bakanlık Temsilcileri
Hakkında Yönetmelik” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde yer
alan “Gümrük ve” ibaresi yürürlükten kaldırılmış, aynı fıkranın (c) bendinde yer alan
“28/7/1981 tarihli ve 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanununun 10/A maddesi” ibaresi
“6/12/2012 tarihli ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanununun 13 üncü maddesi” şeklinde, (f)
bendinde yer alan “Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İl Ticaret Müdürlüklerini,” ibaresi “Ticaret
Bakanlığı Ticaret İl Müdürlüklerini,” şeklinde, (ı) bendinde yer alan “10/A” ibaresi “13 üncü”
şeklinde, (i) bendinde yer alan “kuruluşları” ibaresi “kurumları” şeklinde değiştirilmiş ve aynı
fıkraya aşağıdaki bent eklenmiştir.

“j) Merkezi Sicil Kayıt Sistemi (MERSİS): Ticaret sicili işlemlerinin elektronik ortamda
yürütüldüğü, ticaret sicili kayıtları ile tescil ve ilan edilmesi gereken içeriklerin düzenli olarak
depolandığı ve elektronik ortamda sunulduğu, Ticaret Bakanlığı ile Türkiye Odalar ve Borsalar
Birliği nezdinde oluşturulan ve işletilen merkezi ortak veri tabanını da içeren bilgi sistemini,”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 10 uncu maddesinin birinci fıkrasında yer alan “2499
sayılı Kanunun 11 inci maddesinin altıncı fıkrası” ibaresi “6362 sayılı Kanunun 29 uncu mad-
desinin ikinci fıkrası” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 14 üncü maddesinin ikinci fıkrasının son cümlesinde
yer alan  “tutanak yazmanı ve oy toplama memuru seçilmesi” ibaresi “başkanlık oluşturulması
ile genel kurul toplantısına katılabilecekler listesinin hazırlanması” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 16 ncı maddesinin birinci fıkrasında yer alan “2499
sayılı Kanunun 10/A maddesi” ibaresi “6362 sayılı Kanunun 13 üncü maddesi” şeklinde de-
ğiştirilmiştir.

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 18 inci maddesinin yedinci fıkrasında yer alan “veya
noter onaylı olmayan vekaletnamelerde noter huzurunda düzenlenmiş imza beyanının eklen-
mesi” ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 24 üncü maddesi yürürlükten kaldırılmıştır.
MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin 26 ncı maddesinin birinci fıkrasında yer alan “ve Ba-

kanlık temsilcisinin katılması gereken” ibaresi “ile Bakanlık temsilcisi bulunması zorunlu olan
veya 32 nci maddenin ikinci fıkrası uyarınca talep üzerine Bakanlık temsilcisi görevlendirilen”
şeklinde, beşinci fıkrasında yer alan “Bakanlık temsilcisinin bulunması zorunlu olan” ibaresi
“Bakanlık temsilcisi bulunması zorunlu olan veya talep üzerine Bakanlık temsilcisi görevlen-
dirilen” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 9 – Aynı Yönetmeliğin 28 inci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.
“(7) Birinci fıkrada sayılan nedenlerle toplantının ertelenmesi durumu hariç olmak üzere,

erteleme üzerine yapılacak genel kurul toplantılarında toplantı ve karar nisabı hakkında 22 nci
maddenin birinci fıkrası uygulanır.”
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MADDE 10 – Aynı Yönetmeliğin 32 nci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “genel
kurul toplantılarında” ibaresinden sonra gelmek üzere “, kuruluş ve esas sözleşme değişikliği
işlemleri Bakanlık iznine tabi olan şirketler hariç olmak üzere tek pay sahipli şirketlerin genel
kurul toplantılarında” ibaresi eklenmiştir.

MADDE 11 – Aynı Yönetmeliğin 33 üncü maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “ve
eğitim sonucunda düzenlenecek sınavda da başarılı olması” ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 12 – Aynı Yönetmeliğin 34 üncü maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan “ala-
rak,” ibaresinden sonra gelmek üzere “bir hafta içinde” ibaresi, “düzenleyerek” ibaresinden
sonra gelmek üzere “diğer belgelerle birlikte” ibaresi eklenmiş ve aynı fıkraya aşağıdaki cümle
eklenmiştir.
“Bu fıkrada belirtilen belgeler, Genel Müdürlüğe/il müdürlüğüne teslim edilmeden önce Ba-
kanlık temsilcisi tarafından MERSİS’te ilgili alana yüklenir.”

MADDE 13 – Aynı Yönetmeliğin 35 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan
“Ek-1’deki örneğe uygun olarak bir dilekçe ile” ibaresinden sonra gelmek üzere “fiziki ortamda
veya MERSİS üzerinden elektronik ortamda” ibaresi eklenmiş ve aynı fıkraya aşağıdaki cümle
eklenmiştir.
“Yönetim kurulunun mevcut olmaması veya yönetim kurulu toplantı nisabı oluşmasına imkan
bulunmaması ve 12 nci madde uyarınca münhasıran yönetim kurulu üyelerinin seçilmesi ama-
cıyla çağrısız toplantı yapılmak istenmesi halinde, pay sahiplerinin veya temsilcilerinin tama-
mının imzaları noterce onaylanmış dilekçesiyle de Bakanlık temsilcisi görevlendirilmesi iste-
nebilir.”

MADDE 14 – Aynı Yönetmeliğin 36 ncı maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde yer
alan “ve tasdik eden yetkilinin imza sirküleri” ibaresi ile aynı fıkranın (b) bendi yürürlükten
kaldırılmış, aynı fıkranın (f) bendinde yer alan “yatırıldığına dair banka dekontu” ibaresi “ya-
tırıldığını gösterir belge” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 15 – Aynı Yönetmeliğin 38 inci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “Ba-
kanlar Kurulunca” ibaresi “Cumhurbaşkanınca” şeklinde değiştirilmiş, aynı maddenin üçüncü
fıkrası yürürlükten kaldırılmış ve dördüncü fıkrasında yer alan “Genel Müdürlük/il müdürlük-
leri adına bankalarda açılacak hesaplara” ibaresi “ücret ile ilgili tahakkuk edecek vergilerle
birlikte ilgili muhasebe birimi hesabına” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 16 – Aynı Yönetmeliğin 44 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde
yer alan “10/A” ibaresi “13 üncü” şeklinde ve “kuruluşları” ibaresi “kurumları” şeklinde de-
ğiştirilmiş ve aynı fıkranın (b) bendinde yer alan “kuruluşların” ibaresi “kurumların” şeklinde
değiştirilmiştir.

MADDE 17 – Aynı Yönetmeliğin 50 nci maddesinde yer alan “Gümrük ve” ibaresi yü-
rürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 18 – Aynı Yönetmeliğin EK-1’i, EK-2’si, EK-3’ü, EK-4’ü, EK-5’i ve EK-6’sı
ekteki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 19 – Bu Yönetmeliğin;
a) 15 inci maddesi yayımı tarihinden bir ay sonra,
b) Diğer maddeleri yayımı tarihinde,
yürürlüğe girer.
MADDE 20 – Bu Yönetmelik hükümlerini Ticaret Bakanı yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

28/11/2012 28481

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

27/10/2015 29515
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Ticaret Bakanlığından:
SEBZE VE MEYVE TİCARETİ VE TOPTANCI HALLERİ HAKKINDA 
YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 7/7/2012 tarihli ve 28346 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Sebze ve
Meyve Ticareti ve Toptancı Halleri Hakkında Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkra-
sının (e) bendinde yer alan “toptancı hali bulunan” ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır. 

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 44 üncü maddesinin altıncı fıkrasında yer alan “Ba-
kanlar Kurulunca” ibaresi “Cumhurbaşkanınca” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 45 inci maddesinin ikinci, üçüncü, dördüncü, beşinci
ve dokuzuncu fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, sekizinci fıkrasında yer alan “toptancı
halinin bağlı olduğu” ibaresi yürürlükten kaldırılmış, on üçüncü fıkrasında yer alan “Toptancı
halinin bağlı olduğu belediye” ibaresi “Belediye” şeklinde değiştirilmiş ve aynı maddeye aşa-
ğıdaki fıkralar eklenmiştir. 

“(2) Malın üretildiği yerde toptancı hali bulunmaması durumunda hal rüsumunun yüzde
ellisi, malın üretildiği il belediyesi tarafından bildirilen banka hesabına aylık olarak izleyen
ayın beşinci iş günü sonuna kadar ilgili banka tarafından aktarılır. 

(3) Malın tüketime sunulduğu yerde toptancı hali bulunmaması durumunda hal rüsu-
munun yüzde ellisi, malın tüketime sunulduğu il belediyesi tarafından bildirilen banka hesabına
aylık olarak izleyen ayın beşinci iş günü sonuna kadar ilgili banka tarafından aktarılır.

(4) Bu maddeye göre malların üretildiği/tüketime sunulduğu yerdeki toptancı hallerinin
belirlenmesinde hallerin faaliyet alanı esas alınır.

(5) Bildirim tarihinden itibaren bir yıl içinde malın tüketime sunulduğu yerin belli ol-
maması veya diğer nedenlerle bu maddeye göre dağıtılamayan hal rüsumları, malın üretildiği
yerdeki toptancı halinin bağlı olduğu belediye veya işletmecisi tarafından bildirilen banka he-
sabına aylık olarak izleyen ayın beşinci iş günü sonuna kadar ilgili banka tarafından aktarılır.
Malın üretildiği yerde toptancı hali bulunmaması durumunda ikinci fıkraya göre işlem yapı-
lır.”

“(9) Belediye veya toptancı hal işletmecisi, sekizinci fıkraya göre elde edilen geliri;
toptancı hallerinin alt yapısının geliştirilmesi, şehir içinde, giriş ve çıkışlarında kontrol nokta-
larının kurulması, kontrol ve denetimlerin yapılması ve sistemin sağlıklı bir şekilde işlemesi
amacıyla kullanır.”

“(15) Süresi içinde ödenmeyen hal rüsumlarının alacaklısı olan belediye ve işletmeler
birinci, ikinci, üçüncü ve beşinci fıkralara göre belirlenir ve ödenmeyen hal rüsumlarına ilişkin
bilgiler, Bakanlıkça alacaklı belediyelere bildirilir. Bu rüsumlar alacaklı belediye tarafından
21/7/1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümle-
rine göre tahsil edilir.

(16) Özel toptancı hallerinin alacaklısı olduğu, süresi içinde ödenmeyen hal rüsumları
ilgili belediye tarafından 6183 sayılı Kanun hükümlerine göre tahsil edilir ve tahsil edilen tu-
tarların yarısı belediye tarafından özel toptancı haline aktarılır.”

MADDE 4 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 5 – Bu Yönetmelik hükümlerini Ticaret Bakanı yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

7/7/2012 28346

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

1- 31/12/2012 28514 (4. Mükerrer)
2- 1/7/2013 28694
3- 30/12/2014 29221
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Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumundan:
EMEKLİLİK GÖZETİM MERKEZİ ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç ve kapsam
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Kurum tarafından görevlendirilen emeklilik

gözetim merkezinin kuruluş, teşkilat, yönetim ve faaliyetlerine ilişkin usul ve esasları düzen-
lemektir.

Dayanak
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, 28/3/2001 tarihli ve 4632 sayılı Bireysel Emeklilik

Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanununun 20/A maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Bakanlık: Hazine ve Maliye Bakanlığını,
b) Emeklilik gözetim merkezi: Kurum tarafından Kanunun 20/A maddesi uyarınca gö-

revlendirilen tüzel kişiyi,
c) Fon: Emeklilik yatırım fonunu,
ç) Kanun: 28/3/2001 tarihli ve 4632 sayılı Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sis-

temi Kanununu,
d) Katılımcı: Emeklilik sözleşmesine göre ad ve hesabına bireysel emeklilik hesabı açı-

lan gerçek kişiyi,
e) Kurum: Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumunu,
f) Şirket: Kanuna göre kurulan emeklilik şirketini,
g) Yönetim Kurulu: Emeklilik Gözetim Merkezi Yönetim Kurulunu,
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Teşkilat Yapısı

Emeklilik gözetim merkezi
MADDE 4 – (1) Kurum, özel hukuk hükümlerine göre kurulmuş bir tüzel kişiyi Ka-

nunun 20/A maddesinde sayılan kamusal faaliyetleri yerine getirmek üzere emeklilik gözetim
merkezi olarak görevlendirir.

(2) Emeklilik gözetim merkezinin sermayesinin en az yüzde elli birinin şirketlere ait
olması ve her şirketin eşit hisseye sahip bulunması zorunludur. Emeklilik gözetim merkezinin
hisseleri nama yazılıdır.

(3) Hisse devralmak suretiyle veya yapılacak sermaye artışı ile yeni hisseler ihdas edil-
mesi yoluyla emeklilik gözetim merkezine ortak olunur. Hisse devri emeklilik gözetim merkezi
ana sözleşmesinde belirlenen usullere göre yapılır.

Ana sözleşme
MADDE 5 – (1) Emeklilik gözetim merkezinin ana sözleşmesinde ve ana sözleşme

değişikliklerinde Kurumun uygun görüşü aranır. Kurum tarafından uygun görülmeyen deği-
şiklik tasarıları genel kurul gündemine alınamaz ve görüşülemez. Kurumun uygun görüşü ol-
maksızın ana sözleşme değişiklikleri Ticaret Siciline tescil edemez.

Yönetim Kurulu ve teşkilat
MADDE 6 – (1) Yönetim Kurulu, emeklilik gözetim merkezinin yönetim ve temsil or-

ganıdır. Yönetim kurulu, Bakanlıkça atanan bir temsilci, Kurum tarafından atanan bir temsilci,
diğer hissedarların seçtiği birer temsilci ve emeklilik gözetim merkezi genel müdüründen
oluşur.

(2) Bakanlık ve Kurum temsilcilerinin asgari on yıl kamu hizmetine ve bireysel emek-
lilik alanında deneyime sahip olması gerekir. Diğer hissedarları temsil eden Yönetim Kurulu
üyelerinin, temsil ettikleri kurum veya kuruluşlarda yönetim kurulu üyesi veya genel müdür
unvanlarından birini taşıması gerekir.
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(3) Yönetim Kuruluna Kurum temsilcisi başkanlık eder.
(4) Yönetim Kurulu üyelerinin, temsil ettikleri kurum veya kuruluşlardaki görevlerinden

ayrılmaları durumunda bu kişilerin Yönetim Kurulu üyeliği sona erer.
(5) Emeklilik gözetim merkezi genel müdürü, Yönetim Kurulu üyelerinin önerdiği aday

veya adaylar arasından, Kurumun uygun görüşü alınarak yönetim kurulunca atanır.
(6) Genel müdür ve varsa genel müdür yardımcılarının, bireysel emeklilik mevzuatı

uyarınca şirket genel müdür ve genel müdür yardımcılarında aranan nitelikleri taşıması gerekir.
(7) Genel müdür, ilgili mevzuat ve Kurum tarafından emeklilik gözetim merkezine ve-

rilen gözetim görevleri bakımından Kuruma karşı sorumludur.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Görevler ve Çalışma Esasları

Günlük gözetim ve denetim
MADDE 7 – (1) Emeklilik gözetim merkezi, şirketlerin ve bireysel emeklilik aracıla-

rının faaliyetlerinin veri tabanı esaslı günlük gözetim ve denetiminin Kurum tarafından yapı-
labilmesini teminen aşağıdaki faaliyetlerde bulunur:

a) Kurum tarafından yapılacak gözetim faaliyetleri için gerekli altyapıyı oluşturur,
şirketlerden gözetime esas verileri toplar, veri tabanı kayıtlarını konsolide eder, bu kayıtları
elektronik ortamda saklar, standart bir veri tabanı desenine dayalı bireysel emeklilik sistemi
elektronik veri ambarını oluşturur ve depolanan verilerin güvenliğini sağlar. Standart hale ge-
tirilmiş verileri belirlediği yazılım unsurları ile sorgulayarak katılımcının bireysel emeklilik
hesabı ile ilgili bilgileri şirket kayıtlarına paralel olarak üretmeyi sağlar.

b) Şirketlerin gözetime esas verilerini, Kurum tarafından belirlenen esaslara göre, gü-
venli hatlar üzerinden, tahsis ettiği elektronik alanlara şirketlerce verilerin yüklenmesi suretiyle
toplar.

c) Bireysel emeklilik hesaplarına ilişkin iş ve işlemlerin gözetimini, bireysel emeklilik
sistemi elektronik veri ambarına gün sonu itibarıyla şirketlerce iletilen veriler üzerinden, bi-
reysel emeklilik mevzuatında tanımlanmış esaslara, emeklilik sözleşmelerine ve emeklilik plan-
larına uygunluğunu sınayan yazılım temelli doğrulama kuralları ile gerçekleştirir. Doğrulama
kuralları ile kontrol edilecek parametreleri şirketlere bildirir.

ç) Şirketlerin gözetime esas verilerinin mali tablolardaki veriler ile tutarlılığının kontrol
edilmesi amacıyla Kurum tarafından uygun görülen yöntemlerle mali tablolardaki ilgili verileri
toplar ve konsolide eder. Bu veriler arasındaki tutarsızlıkları Kuruma raporlar.

d) Kurum tarafından istenen bilgilerle sınırlı kalmak kaydıyla, gerektiğinde şirketin
veri tabanı kayıtlarına erişip kaynakta doğrulama işlemi yapabilir. Bu işlemi, güvenli hatlar
üzerinden şirketin veri tabanına veya bu amaçla özel olarak hazırlanmış ara birimler üzerinden
ayna veri tabanına veyahut söz konusu veri tabanının uygun bir elektronik görünümüne erişerek
gerçekleştirir.

e) Verimli iletişim ve gözetimin sağlanmasını teminen, iletişim protokolü ve benzeri
teknik uygulama esaslarında yapılması gereken değişiklikler hakkında Kuruma bilgi verir.

f) Kurum tarafından belirlenen esaslara göre Devlet katkısı iş ve işlemlerinin yürütül-
mesini sağlar.

g) Kurum tarafından belirlenen usul ve esaslara göre, ihtiyaç duyulan verileri almak
üzere ilgili kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapar ve işveren, çalışan veya şirketlerin kullanımına
yönelik ortak platformlar kurar.

ğ) Fonlara ilişkin Kanun, ilgili mevzuat ve Kurumun tevdi edeceği görevler kapsamında
iş ve işlemlerin yürütülmesini sağlar.

Katılımcı bilgilerinin saklanması
MADDE 8 – (1) Emeklilik gözetim merkezi, şirketlerce gönderilen katılımcı bilgileri

ile emeklilik sözleşmesi bilgilerini elektronik ortamda saklar. Birikimler ile yatırım hareketle-
rinin takibini katılımcı bazında yapar ve katılımcılara ait bireysel emeklilik hesaplarının ve
fonların konsolidasyonunu gerçekleştirir.
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(2) Kurum tarafından görev verilmesi durumunda, şirketler arası aktarım ve benzeri
hususlardaki taleplerin sonuçlandırılmasını temin eder.

Gözetim raporları
MADDE 9 – (1) Emeklilik gözetim merkezi, Kurum tarafından uygun görülen metot

ve biçimde gözetim raporları hazırlar ve güvenli hatlar üzerinden Kuruma iletir. Şirketlerin
faaliyetlerinin yürütülmesi sırasında mevzuata aykırı olduğu tespit edilen uygulamaları Kuruma
bildirir.

Bireysel emeklilik aracılarına ilişkin işlemler
MADDE 10 – (1) Emeklilik gözetim merkezi, bireysel emeklilik aracıları siciline ve

bireysel emeklilik aracıları sınavına ilişkin işlemleri yürütür.
(2) Emeklilik gözetim merkezi, bireysel emeklilik aracılarına ve şirketlerin personeline

yönelik, yerinde veya uzaktan elektronik ortamda eğitim sunabilir, deneme sınavları yapabilir.
(3) Emeklilik gözetim merkezi, bireysel emeklilik aracılarının faaliyetlerinin mevzuata

uygunluğunu izler, performanslarını ölçer ve sonuçlarını Kuruma raporlar.
(4) Bireysel emeklilik aracıları hakkında Kurum tarafından yürütülen disiplin işlemle-

rinde, ilgili mevzuat kapsamında verilen görevleri yerine getirir.
İstatistikî analizler
MADDE 11 – (1) Emeklilik gözetim merkezi, istatistikî analizlere yönelik aşağıdaki

faaliyetleri yürütür:
a) Topladığı verilerle ileriye yönelik modelleme ve analizler yapar, bireysel emeklilik

sisteminin güvenilir ve şeffaf bir şekilde işletilmesini teminen gerekli önerilerde bulunur.
b) Katılımcılara ait demografik parametreleri sürekli ölçüm prensibi ile izler, yıllık gelir

sigortası ile mortalite ve morbidite tabloları dahil olmak üzere aktüeryal tablolar üretir.
c) Kurumun talebi halinde veya şirketlerden ya da Türkiye Sigorta, Reasürans ve Emek-

lilik Şirketleri Birliğinden talep gelmesi durumunda ise Yönetim Kurulunun uygun görmesi
kaydıyla, güncel veya ileriye yönelik standart ürün karlılık testleri hazırlar, mevzuat değişik-
liklerinin sektöre etkisine ve bireysel emeklilik sisteminin geliştirilmesine yönelik gerekli pro-
jeksiyon, veri analizi ve anket çalışmaları yapar.

Emeklilik planları
MADDE 12 – (1) Emeklilik gözetim merkezi, günlük gözetim ve kamunun bilgilendi-

rilmesi amacıyla, şirketlerin emeklilik planlarının ve sözleşme dâhilinde sağlanan her türlü ek
faydaların kaydını tutar. Emeklilik planlarının, günlük gözetime uygunluğunun sağlanmasını
teminen gerekli teknik kontrolleri yapar ve sonuçlarını Kuruma raporlar.

(2) Emeklilik gözetim merkezi, uygulamaya konulmadan önce, şirket ile birlikte, onaylı
emeklilik planının günlük gözetime uygunluğuna ilişkin test çalışmalarını yürütür. Test çalış-
maları sonucunda doğrulama kurallarına ilişkin sağlanan mutabakat Kuruma bildirilir.

Teknik altyapının uygunluğunun sınanması
MADDE 13 – (1) Emeklilik gözetim merkezi, emeklilik faaliyet ruhsatı başvurularında

şirketlerin teknik altyapılarının günlük gözetim ve denetime uygunluğunu sınar ve buna ilişkin
hazırladığı raporu Kuruma gönderir. Kurum tarafından görev verilmesi halinde, faaliyetine de-
vam eden şirketlerin teknik altyapılarına ilişkin sınama ve değerlendirme işlemlerini de yü-
rütür.

(2) Emeklilik gözetim merkezi, bireysel emeklilik sistemine ilişkin günlük gözetime
esas veri iletiminde aksama olmaması için şirketlerin teknik altyapı eksikliklerinin giderilme-
sine yönelik gerekli uyarılarda bulunur. Süreklilik arz eden aksaklıkları Kuruma bildirir.

Bilgilendirme ve şikayetler
MADDE 14 – (1) Emeklilik gözetim merkezi, tarafsızlık ilkesine uygun olarak kamu-

nun, şirketlerin ve katılımcıların bilgilendirilmesine yönelik çalışmalar yapar, şikayetleri de-
ğerlendirir. Bilgilendirme kapsamında aşağıdaki faaliyetleri yürütür:

a) Bireysel emeklilik sistemine ve şirketlere ilişkin yaptığı istatistikî çalışmaların so-
nuçları hakkında kamuoyunu bilgilendirir.
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b) Bireysel emeklilik sisteminin işleyişine, emeklilik planlarına, bireysel emeklilik ara-
cıları siciline, fonlara ve benzeri konulara ilişkin olarak, ilgili mevzuat çerçevesinde tarafları
bilgilendirir. Eksik ve yanlış bilgilendirmeden kaynaklanabilecek hatalı uygulamaların tespitine
yönelik kontrol sistemleri oluşturabilir. Bu işlemleri, bünyesindeki çağrı merkezi veya diğer
iletişim araçlarını kullanarak yapabilir.

c) Ticari sırların ihlal edilmemesi kaydıyla, şirketlerin talebi üzerine özel bilgi raporları
üretebilir, bu raporların bir örneğini eş zamanlı olarak Kuruma gönderir.

ç) Kurum tarafından belirlenen usul ve esaslara göre katılımcılara ait konsolide edilmiş
sözleşme ve birikim bilgilerini sunabilir.

(2) Emeklilik gözetim merkezi, yazılı veya kayda alınmış olma koşuluyla sözlü şika-
yetleri tarafsız olarak inceler ve değerlendirmelerde bulunur; inceleme için gerekli bilgi ve bel-
geleri ilgili kişi, kurum ve kuruluşlardan talep edebilir. Gerekli görülmesi halinde şikâyet doğ-
rultusunda Kurumu bilgilendirir.

(3) Emeklilik gözetim merkezi, katılımcıların bilgi taleplerinde, bilgilendirme faaliyet-
lerinin güvenli olarak yapılabilmesi amacıyla katılımcı kimliğinin doğrulanmasını sağlayacak
bilgi ve belgeleri isteyebilir.

(4) Emeklilik gözetim merkezi, katılımcılar, bireysel emeklilik aracıları, ilgili diğer
kişi, kurum ve kuruluşlar ile doğrudan veya dolaylı iletişim kurarak anket, inceleme, araştırma
ve benzeri çalışmalar yapabilir.

Bireysel emeklilik sisteminin tanıtımı ve uluslararası kurumlarla ilişkiler
MADDE 15 – (1) Emeklilik gözetim merkezi, kamu yararına yönelik olarak ve bireysel

emeklilik sisteminin tanıtımı ve geliştirilmesi amacıyla yapılacak ortak faaliyetlerin organi-
zasyonunu yürütebilir.

(2) Emeklilik gözetim merkezi, Kurum tarafından uygun görülmesi halinde, faaliyet
konusuna ilişkin olarak yurt içinde veya yurt dışında ilgili kuruluşlar ile ilişkiler kurar, yurt
içinde veya yurt dışında kurulmuş veya kurulacak organizasyonlara üye olur, teknik bilgi de-
ğişimi yapar; toplantı, panel ve eğitim programları düzenler.

Diğer görevler
MADDE 16 – (1) Emeklilik gözetim merkezi, Kurum tarafından görev verilmesi ha-

linde, hayat sigortaları ve diğer sigorta branşlarında gözetim altyapısını oluşturur ve işletir; bu
sigorta branşlarına ilişkin teknik altyapı sınama ve değerlendirme işlemlerini yürütür.

(2) Emeklilik gözetim merkezi, hayat ve diğer sigorta branşları ile bu branşlarda faaliyet
gösterecek aracılara yönelik olarak, Kurum tarafından verilen diğer görevleri yerine getirir.

(3) Kurum tarafından belirlenen usul ve esaslara göre, bireysel emeklilik sisteminin iş
ve işleyişindeki gerekli operasyonları yürütmek için konusuna göre tüm kamu ve özel kurum
ve kuruluşlarıyla ilgili veri paylaşımı protokollerine taraf olarak gerekli veri entegrasyonunu
gerçekleştirir.

(4) Üyelerine veya çalışanlarına emekliliğe yönelik taahhütte bulunan dernek, vakıf,
sandık, tüzel kişiliği haiz meslek kuruluşu veya sair ticaret şirketinin emekliliğe yönelik faali-
yetleri kapsamında Kurum tarafından tevdi edilen görevleri yerine getirir.

(5) Kanun ve ilgili mevzuat ile tevdi edilen görevler ile Kurumun tevdi edeceği diğer
görevlerin yürütülmesini sağlar.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Mali katkı ve ücretlendirme
MADDE 17 – (1) Şirketler emeklilik gözetim merkezinin yeterli mali güce sahip ol-

masını teminen, gereken mali katkıyı hisseleri oranında sağlar.
(2) Emeklilik gözetim merkezi, sunduğu hizmetler karşılığında alacağı ücretleri, maliyet

unsurlarını ve mali yeterliliğini göz önünde bulundurarak belirler. Bir sonraki takvim yılında
uygulanması öngörülen ücret tarifeleri her yılın Aralık ayı sonuna kadar Kuruma gönderilir.
Gerekli hallerde, ücret tarifeleri Kuruma bilgi vermek kaydıyla yıl içinde değiştirilebilir.
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(3) Emeklilik gözetim merkezi, yaptırması halinde bağımsız denetim raporunu ve yıllık
faaliyet raporunu Kuruma gönderir.

Bilgi ve belgelerin gönderilmesi
MADDE 18 – (1) Kanun kapsamındaki kurum, kuruluş ve kişiler emeklilik gözetim

merkezine verilen görevlerin yerine getirilmesini teminen talep edilen bilgi ve belgeleri eksik-
siz, doğru ve zamanında emeklilik gözetim merkezine gönderir.

(2) Gönderilen bilgi ve belgelerde hata veya eksiklik tespit edilmesi durumunda, hata,
eksiklik veya hataya yol açabilecek teknik sorunlar emeklilik gözetim merkezinin taleplerine
uygun olarak sorumlular tarafından giderilir.

(3) Emeklilik gözetim merkezi şirketlerden temin ettiği verinin doğru, tam, tutarlı ve
zamanında iletilmesini ve mevcutta depolanan verinin kalitesinin artırılmasını teminen verinin
kalitesinin ölçümü için puanlama metodolojileri geliştirebilir, verinin puanlama metodolojisine
uyumluluk seviyesini tespit eder ve Kuruma raporlar.

Gizli bilgilerin saklanması
MADDE 19 – (1) Emeklilik gözetim merkezi Yönetim Kurulu, genel müdür ve genel

müdür yardımcıları, uzmanlar ve diğer personeli, bu sıfatları dolayısıyla haiz oldukları bilgi
ve belgeler ile yazılımsal ve teknik donanımsal ayrıntıları gerek görevleri süresince gerekse
bu sıfatları sona erdikten sonra hiç bir şekilde kullanamaz; üçüncü şahıslarla paylaşamaz ve
yayımlayamaz. Bu çerçevede, emeklilik gözetim merkezi, çalıştıracağı personelle gizlilik söz-
leşmesi yapar.

(2) Birinci fıkradaki hükümler, emeklilik gözetim merkezi adına bilişim, donanım, ağ
hizmetleri, çağrı merkezi ve doğrudan satış gibi hizmetleri sağlayan kuruluşları da kapsar. Bu
hizmetleri sağlayan kuruluşlarla gizlilik sözleşmesi imzalanır.

(3) Gizli bilgilerin saklanmasına ilişkin olarak, emeklilik gözetim merkezinin yöneti-
cileri ve çalışanları hakkında, Kanunun 23 üncü maddesinin altıncı, yedinci ve sekizinci fıkra
hükümleri uygulanır.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik
MADDE 20 – (1) 12/1/2008 tarihli ve 26754 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Emek-

lilik Gözetim Merkezi Çalışma Esasları Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.
Yürürlük
MADDE 21 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme

MADDE 22 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzen-

leme ve Denetleme Kurumu Başkanı yürütür.

—— • ——
TEBLİĞLER

Tarım ve Orman Bakanlığından:
TARIMSAL MEKANİZASYON ARAÇLARININ KREDİLİ SATIŞINA ESAS 
DENEY VE DENETİMLERLE İLGİLİ TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2000/37)’İN 

YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMASINA DAİR TEBLİĞ

MADDE 1 – 11/10/2000 tarihli ve 24197 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Tarımsal
Mekanizasyon Araçlarının Kredili Satışına Esas Deney ve Denetimlerle İlgili Tebliğ (Tebliğ
No: 2000/37) yürürlükten kaldırılmıştır. 

MADDE 2 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 
MADDE 3 – Bu Tebliğ hükümlerini Tarım ve Orman Bakanı yürütür.
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Sermaye Piyasası Kurulundan:

YATIRIM FONLARININ FİNANSAL RAPORLAMA ESASLARINA İLİŞKİN 

TEBLİĞ (II-14.2)’DE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA 

DAİR TEBLİĞ (II-14.2.c)

MADDE 1 – 30/12/2013 tarihli ve 28867 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan

Yatırım Fonlarının Finansal Raporlama Esaslarına İlişkin Tebliğ (II-14.2)’in 9 uncu maddesinin

birinci fıkrasının (b) bendinin (2) numaralı alt bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“2) Borsada işlem görmekle birlikte değerleme gününde borsada alım satıma konu ol-

mayan paylar son işlem tarihindeki borsa fiyatıyla; borçlanma araçları iç verim oranı ile de-

ğerlenir. Ters repo ve repo ile yurtiçi organize para piyasası işlemleri ise vade sonuna kadar iş-

leme ait iç verim oranı ile değerlenir.”

MADDE 2 – Aynı Tebliğin 21 inci maddesinin birinci fıkrası ile dördüncü fıkrasının

(b) bendinin (i) numaralı alt bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve yedinci fıkrası yürürlükten

kaldırılmıştır.

“(1) Yatırımcıların talep etmesi halinde finansal raporlara dönem içindeki gelişmeleri

açıklayan bilgiler ile gayrimenkul yatırım fonları için gayrimenkul yatırımlarına, girişim ser-

mayesi yatırım fonları için girişim sermayesi yatırımlarına ilişkin olarak Kurulun ilgili düzen-

lemeleri uyarınca hazırlanmış bulunan değerleme raporları eklenerek yatırımcılara sunulur.

Değerleme raporları, 17 nci madde uyarınca bağımsız denetime tabi değildir.”

“i. Portföydeki girişim sermayesi yatırımları ile yurt dışında yerleşik şirketlere yapılan

yatırımların değeri 2/1/2014 tarihli ve 28870 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Girişim Ser-

mayesi Yatırım Fonlarına İlişkin Esaslar Tebliği (III-52.4)’nin 20 nci maddesi kapsamında

tespit edilir. Şu kadar ki, bir hesap dönemi içinde bir kereden fazla fiyat açıklanması halinde,

yılsonunda tespit edilen değerin aynı usuller ile gözden geçirilmesi yeterlidir. Fiyat raporlarında

girişim sermayesi yatırımları için tespit edilen son değerler kullanılır.”

MADDE 3 – Aynı Tebliğin Ek/2’sinin I/Ç ve II/F satırları yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 4 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 5 – Bu Tebliğ hükümlerini Sermaye Piyasası Kurulu yürütür.

Tebliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

30/12/2013 28867 (Mükerrer)

Tebliğde Değişiklik Yapan Tebliğlerin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

1- 26/2/2016 29636
2- 6/7/2019 30823
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Sermaye Piyasası Kurulundan:
GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIKLARINA İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİ

(III-48.1)’NDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (III-48.1.e)

MADDE 1 – 28/5/2013 tarihli ve 28660 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gayri-
menkul Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği (III-48.1)’nin 11/A maddesinin sekizinci
fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(8) Münhasıran altyapı yatırım ve hizmetlerinden oluşan portföyü işletecek ortaklık-
ların sadece altyapı tesislerine ilişkin sahip oldukları üretim lisansı veya benzeri başka imti-
yazlar kapsamında faaliyette bulunmaları halinde, bu ortaklıklar tarafından 5 inci maddenin
ikinci fıkrasında yer alan oranın sağlanması, 6 ncı maddenin birinci fıkrasında yer alan, esas
sözleşmede ortaklık aktif toplamının asgari %75’inin altyapı yatırım ve hizmetlerinden oluşa-
cağının belirtilmesi, 24 üncü maddenin birinci fıkrasının (a) bendinde yer alan şartın ve aynı
fıkranın (b) bendinin ilk cümlesinde yer alan %25 ve %10 oranının sağlanması zorunluluğu
aranmaz. Bu ortaklıklar için 25 inci maddenin üçüncü fıkrası uygulanmaz.”

MADDE 2 – Aynı Tebliğin 21 inci maddesinin birinci fıkrası yürürlükten kaldırılmış
ve ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(2) Ortaklıklar ile ilişkili taraflar arasında yapılan işlemler hakkında, bu Tebliğ hü-
kümleri saklı kalmak kaydıyla Kurul tarafından belirlenen kurumsal yönetim ilkeleri uygula-
nır.”

MADDE 3 – Aynı Tebliğin 22 nci maddesinin birinci fıkrasının (a), (f), (l), (p) ve (r)
bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

“a) Alım satım kârı veya kira geliri elde etmek amacıyla; arsa, arazi, konut, ofis, alış-
veriş merkezi, otel, lojistik merkezi, depo, park, hastane ve benzeri her türlü gayrimenkulü
satın alabilir, satabilir, kiralayabilir, kiraya verebilir ve satın almayı veya satmayı vaad edebi-
lirler. Şu kadar ki münhasıran altyapı yatırım ve hizmetlerinden oluşan portföyü işletecek or-
taklıklar sadece altyapı yatırım ve hizmet konusu olan gayrimenkuller ile ilgili olan işlemleri
gerçekleştirebilir.”

“f) Faaliyete geçirilebilmesi için belirli asgari donanıma ihtiyaç duyan gayrimenkullerin
kiraya verilmeden önce tefrişini temin edebilirler.”

“l) Hiçbir şirkette sermaye veya oy haklarının %5’inden fazlasına sahip olamazlar. Or-
taklığın tek bir ihraççıya ait para ve sermaye piyasası araçları yatırımlarının toplamı ortaklığın
aktif toplamının %10’unu aşamaz.”

“p) Kanunen ödemekle yükümlü oldukları vergi, harç ve benzeri diğer giderler hariç
olmak üzere varlıkların portföye alımı ve portföyden satımı sırasında varlık değerinin %3’ünü
aşan komisyon ücreti ödeyemezler ve benzeri giderler yapamazlar. Ancak yurt dışında yerleşik
yabancı uyruklu kişilere yapılacak satışlarda bu bent hükmü uygulanmaz.

r) Ortaklığın mülkiyetinde olan gayrimenkuller üzerinde metruk halde veya ekonomik
ömrünü tamamlamış veya herhangi bir gelir getirmeyen veya tapu kütüğünün beyanlar hane-
sinde riskli yapı olarak belirtilmiş yapıların bulunması veya tapuda mevcut görünmekle birlikte
yapıların yıkılmış olması halinde, söz konusu durumun hazırlatılacak bir gayrimenkul değer-
leme raporuyla tespit ettirilmiş olması ve varsa söz konusu yapıların yıkılacağının ve gerekmesi
halinde gayrimenkulün tapudaki niteliğinde gerekli değişikliğin yapılacağının Kurula beyan
edilmesi halinde (b) bendi hükmü aranmaz ve gayrimenkul arsa olarak ortaklık portföyüne
dahil edilebilir.”
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MADDE 4 – Aynı Tebliğin 23 üncü maddesinin birinci fıkrasının (f) bendi aşağıdaki
şekilde değiştirilmiştir. 

“f) Sermayesine %100 oranında iştirak ettikleri bağlı ortaklıkları dışındaki ilişkili ta-
raflarına herhangi bir mal veya hizmet satımı işlemine dayanmayan borç veremezler.”

MADDE 5 – Aynı Tebliğin 24 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinin ilk cüm-
lesi ile (b) bendinin ilk cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“Gayrimenkullere, gayrimenkul projelerine, gayrimenkule dayalı haklara, gayrimenkul yatırım
fonu katılma paylarına ve sermayesine %100 oranında iştirak ettikleri 28 inci maddenin birinci
fıkrasının (ç) bendi kapsamındaki şirketlere aktif toplamının en az %51’i oranında yatırım yap-
mak zorundadırlar.”
“22 nci maddenin birinci fıkrasının (k) bendinde yer verilen varlıklar ile 28 inci maddenin bi-
rinci fıkrasının (ç) bendinde belirtilen şirketlerin sermayesine %100 oranında iştirak etmeleri
durumunda bu iştirakler hariç 28 inci maddede belirtilen iştiraklere, münhasıran altyapı yatırım
ve hizmetlerinden oluşan portföyü işletecek ortaklıklarda en fazla aktif toplamının %25’i, diğer
ortaklıklarda ise en fazla aktif toplamının %49’u oranında, bu varlıklar içerisinde yer alan ya-
tırım amaçlı Türk Lirası cinsinden vadeli mevduat veya katılma hesabı, yabancı para cinsinden
vadeli ve vadesiz mevduat veya özel cari ve katılma hesabına ise en fazla aktif toplamının
%10’u oranında yatırım yapabilirler.”

MADDE 6 – Aynı Tebliğin 30 uncu maddesinin birinci fıkrasının ikinci cümlesi ile
ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
“Ayrıca kendi tüzel kişilikleri lehine temin edilecek finansman için portföydeki varlıklar üze-
rinde ipotek, rehin ve diğer sınırlı ayni haklar tesis edilebilir.”

“(2) Ortaklıklar, sermayesine %100 oranında iştirak ettikleri bağlı ortaklıkları lehine
kendi portföyündeki varlıklar üzerinde ipotek, rehin ve diğer sınırlı ayni haklar tesis ettirebilir
ve söz konusu bağlı ortaklıkları lehine teminat, garanti ve kefalet verebilirler.”

MADDE 7 – Aynı Tebliğin 32 nci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.
“(4) İnşaat malzemelerinin ortaklığın portföyünde bulunan belirli bir gayrimenkul pro-

jesi ile ilgili olması ve münhasıran bu projede kullanılmak üzere temin edilmesi, müteahhitlerle
imzalanan karşılıklı hak ve yükümlülüklerin belirlendiği sözleşmelerde ortaklık tarafından te-
min edilen inşaat malzemelerine ilişkin hususlara da yer verilmesi ve inşaat malzemelerinin
temin edileceği kişilerin münhasıran inşaat malzemesi üretimi yapan ilişkili taraflar hariç or-
taklığın ilişkili tarafı olmaması koşullarıyla inşaat işlerinin malzemelerinin ortaklık tarafından
satın alınarak inşaat hizmetini sunacak müteahhidin kullanımına sunulması mümkündür.”

MADDE 8 – Aynı Tebliğin 37 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.  
“MADDE 37 – (1) Ortaklığın portföyünde yer alan veya alması planlanan gayrimen-

kuller, gayrimenkul projeleri, gayrimenkule dayalı haklar, altyapı yatırım ve hizmetlerine ilişkin
olarak yapılacak alım satım, kiralama ve benzeri işlemler tespit edilen ekspertiz değerleri dik-
kate alınarak gerçekleştirilir. Mevcut piyasa veya ödeme koşulları dikkate alınarak yapılacak
alım işlemlerinde ekspertiz değerlerinden daha yüksek, satım ve kiralama işlemlerinde ise eks-
pertiz değerinin %95’inden daha düşük değerlerin esas alınması durumunda, bu durumun Ku-
rulun özel durumların kamuya açıklanmasına ilişkin düzenlemeleri çerçevesinde kamuya açık-
lanması ve yapılacak ilk genel kurul toplantısının gündemine alınarak ortaklara bilgi verilmesi
zorunludur.
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(2) Ciro üzerinden kira sözleşmesi imzalanan gayrimenkuller ile sabit kira bedeli ve/ve-
ya ciro üzerinden kira sözleşmesi imzalanan birden fazla kiracının bulunduğu gayrimenkullerin
kira ekspertiz bedeli ve kira bedeline ilişkin karşılaştırma, hesap döneminin sonunda yapılır.
Kısmi doluluğa veya değişken doluluğa sahip gayrimenkullerden elde edilen kira bedeli top-
lamının, gayrimenkulün toplam ekspertiz kira bedeli ile mukayesesinde, gayrimenkulün toplam
kiralanabilir alanının yıl içerisindeki ortalama doluluk oranı dikkate alınır. Bu kapsamda, elde
edilen kira bedeli, gayrimenkulün toplam kiralanabilir alanının ortalama doluluğuna göre dü-
zeltilmiş ekspertiz kira bedeli ile mukayese edilir. Bir hesap döneminin sonunda, ekspertiz kira
bedelinin altında gelir elde edilen gayrimenkullere ilişkin bilgilerin, hesap dönemini izleyen
birinci ayın sonuna kadar Kurulun özel durumların kamuya açıklanmasına ilişkin düzenlemeleri
çerçevesinde kamuya açıklanması ve yapılacak ilk genel kurul toplantısının gündemine alınarak
pay sahiplerine bilgi verilmesi zorunludur.

(3) Ortaklık portföyündeki varlıkların uzun süreli kiralama sözleşmesine konu edilme-
leri durumunda, beş yıllık dönemler itibarıyla kira ekspertiz değerleri 36 ncı madde kapsamında
hazırlanacak bir değerleme raporu ile tespit ettirilir ve bir hesap dönemi sonunda o hesap dö-
nemine ilişkin mevcut kira bedelinin ekspertiz değerinin %95’inin altında kalması durumunda,
bu durum Kurulun özel durumların kamuya açıklanmasına ilişkin düzenlemeleri çerçevesinde
kamuya açıklanır ve yapılacak ilk genel kurul toplantısının gündemine alınarak ortaklara bilgi
verilir. Tek kiracısı bulunan gayrimenkullerin, uzun süreli kiralama sözleşmesine konu edil-
meleri durumunda ise, beş yıllık dönemler itibarıyla kira ekspertiz değerleri 36 ncı madde kap-
samında hazırlanacak bir değerleme raporu ile tespit ettirilir. Ortaklık tarafından beş yıllık dö-
nem içinde alınan toplam kira bedelinin, beş yıllık kira ekspertiz değeri toplamının %95’inin
altında kalması durumunda, bu durum Kurulun özel durumların kamuya açıklanmasına ilişkin
düzenlemeleri çerçevesinde kamuya açıklanır ve yapılacak ilk genel kurul toplantısının gün-
demine alınarak pay sahiplerine bilgi verilir.”

MADDE 9 – Aynı Tebliğin 40 ıncı maddesinin birinci fıkrası ile üçüncü fıkrasının (a)
ve (d) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, aynı maddenin üçüncü fıkrasının (c) bendi yü-
rürlükten kaldırılmıştır. 

“(1) Ortaklıklar;
a) Bu Tebliğ hükümleri uyarınca veya ihtiyari olarak hazırlanan ortaklık portföyünde

yer alan varlıklara ilişkin değerleme raporlarını ekleriyle birlikte, kendilerine teslimini,
b) 22 nci maddenin birinci fıkrasının (e) bendi uyarınca üzerinde proje geliştirilecek

her bir ipotekli arsanın ipotek bedelinin, ilgili arsa için en son hazırlanan değerleme raporunda
ulaşılan arsa değerine oranını ve bu kapsamdaki ipotekli arsaların ipotek bedellerinin toplamı-
nın ortaklığın kamuya açıkladığı bağımsız denetimden geçmiş son finansal tablosunda yer alan
aktif toplamına oranını gösterir bilgileri, sözleşmelerin imzalanmasını,

takip eden üç iş günü içinde Kurula göndermek zorundadır. Kurul, söz konusu bilgi ve
belgelerin Kurulca belirlenecek kurallar çerçevesinde elektronik ortamda ilan edilmesini yeterli
görebilir.”

“a) Birinci fıkranın (b) bendi kapsamına giren işlemlerini konuya ilişkin olarak Kurula
yapılacak bildirimle eş zamanlı olarak,”

“d) 37 nci maddenin üçüncü fıkrası kapsamına giren işlemleri, kira ekspertiz değerinin
tespitine yönelik olarak hazırlanan değerleme rapor tarihini takip eden üç iş günü içinde,”

9 Ekim 2020 – Sayı : 31269                                   RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 93



MADDE 10 – Aynı Tebliğin geçici 3 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan

“31/12/2019” ibaresi “31/12/2023” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 11 – Aynı Tebliğin EK’inde yer alan “Ek Dipnot: Portföy Sınırlamalarına

Uyumun Kontrolü” tablosunun “B” satırı, “Portföy Sınırlamaları” tablosunun ikinci satırı ve

“Portföy Sınırlamaları/Münhasıran Altyapı Yatırım ve Hizmetlerinden Oluşan Portföyü İşleten

Ortaklıklar” tablosunda yer alan (**) dipnotu aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.  

“**Münhasıran altyapı yatırım ve hizmetlerinden oluşan portföyü işletecek ortaklıkların

sadece altyapı tesislerine ilişkin sahip oldukları üretim lisansı veya benzeri başka imtiyazlar

kapsamında faaliyette bulunmaları halinde, bu oran aranmaz.”

MADDE 12 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 13 – Bu Tebliğ hükümlerini Sermaye Piyasası Kurulu yürütür.

Tebliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

28/5/2013 28660
Tebliğde Değişiklik Yapan Tebliğlerin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi Sayısı

1- 23/1/2014 28891
2- 17/1/2017 29951
3- 10/5/2018 30417
4- 2/1/2019 30643
5- 27/9/2019 30901
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Sermaye Piyasası Kurulundan:
GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONLARINA İLİŞKİN ESASLAR 

TEBLİĞİ (III-52.4)’NDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA 
DAİR TEBLİĞ (III-52.4.b)

MADDE 1 – 2/1/2014 tarihli ve 28870 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Girişim
Sermayesi Yatırım Fonlarına İlişkin Esaslar Tebliği (III-52.4)’nin 3 üncü maddesinin birinci
fıkrasının (f), (k), (r) ve (s) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve (n) bendi yürürlükten
kaldırılmıştır.

“f) Girişim şirketi: 18 inci maddenin birinci fıkrasında belirtilen şartları taşıyan şirket-
leri,”

“k) Kurucu: 2/7/2013 tarihli ve 28695 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Portföy Yö-
netim Şirketleri ve Bu Şirketlerin Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Tebliği (III-55.1) çerçevesinde
Kuruldan faaliyet izni almış portföy yönetim şirketini, girişim sermayesi portföy yönetim şir-
ketini veya gayrimenkul ve girişim sermayesi portföy yönetim şirketini,”

“r) Portföy yöneticisi: Portföy Yönetim Şirketleri ve Bu Şirketlerin Faaliyetlerine İlişkin
Esaslar Tebliği (III-55.1) çerçevesinde Kuruldan faaliyet izni almış portföy yönetim şirketini,
girişim sermayesi portföy yönetim şirketini veya gayrimenkul ve girişim sermayesi portföy
yönetim şirketini,

s) Portföy yönetim tebliği: Portföy Yönetim Şirketleri ve Bu Şirketlerin Faaliyetlerine
İlişkin Esaslar Tebliği (III-55.1)’ni,”

MADDE 2 – Aynı Tebliğin 4 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 4 – (1) Fon, Kanun hükümleri uyarınca nitelikli yatırımcılardan katılma payı

karşılığında toplanan para ya da iştirak paylarıyla, pay sahipleri hesabına, inançlı mülkiyet
esaslarına göre, üçüncü fıkrada belirtilen varlık ve işlemlerden oluşan portföyü işletmek amacıyla
Kuruldan faaliyet izni alan portföy yönetim şirketleri, girişim sermayesi portföy yönetim
şirketleri ve gayrimenkul ve girişim sermayesi portföy yönetim şirketleri tarafından bir içtüzük
ile süreli olarak kurulan ve tüzel kişiliği bulunmayan mal varlığıdır.

(2) Fonların süresine fon içtüzüğü ve ihraç belgesinde yer verilir.
(3) Fonun ana faaliyeti, girişim sermayesi yatırımlarından oluşan portföyü işletmektir.

Fon, 18 inci maddenin üçüncü fıkrasında belirtilen girişim sermayesi yatırımları ile aşağıda
sayılan varlık ve işlemlerden oluşan portföyü işletmek dışında herhangi bir işle uğraşamaz:

a) Özelleştirme kapsamına alınanlar dahil Türkiye'de kurulan anonim ortaklıklara ait
paylar, özel sektör ve kamu borçlanma araçları.

b) 7/8/1989 tarihli ve 89/14391 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan
Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 sayılı Karar hükümleri çerçevesinde alım satımı
yapılabilen, yabancı özel sektör ve kamu borçlanma araçları ve anonim ortaklık payları.

c) Vadeli mevduat ve katılma hesabı.
ç) Yatırım fonu katılma payları.
d) Repo ve ters repo işlemleri, vaad sözleşmeleri ile taahhütlü işlem pazarında gerçek-

leştirilen işlemler.
e) Kira sertifikaları ve gayrimenkul sertifikaları.
f) Varantlar ve sertifikalar.
g) Takasbank para piyasası işlemleri ve yurtiçi organize para piyasası işlemleri.
ğ) Türev araç işlemlerinin nakit teminatları ve primleri.
h) İpoteğe ve varlığa dayalı menkul kıymetler, teminatlı menkul kıymetler, Kurulca uy-

gun görülen özel tasarlanmış yabancı yatırım araçları ve ikraz iştirak senetleri.
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ı) Yurtdışında yerleşik olup borsada işlem görmeyen, gelişme potansiyeli taşıyan şir-
ketlere yapılan yatırımlar.

i) Altın ve diğer kıymetli madenler ile bunlara dayalı para ve sermaye piyasası araçları.
j) Kurulca uygun görülen diğer yatırım araçları.
(4) Fonun, faaliyet ve yatırımlarının, katılım finans ilkelerine uygun olarak yerine ge-

tirileceğinin içtüzük ve ihraç belgesinde belirtilmesi durumunda,  fon unvanında “katılım” iba-
resi kullanılabilir.

(5) Fonun resmî sicillere tescil, değişiklik, terkin ve düzeltme talepleri ile ortağı olacağı
limited ve anonim şirketlerin kuruluş, sermaye artırımı veya pay devri işlemleri dâhil her tür
ticaret sicili işlemleriyle sınırlı olarak tüzel kişiliği haiz addolunur. Ticaret sicilinde ve diğer
resmî sicillerde fon adına yapılacak işlemler, kurucu ile portföy saklayıcısını temsil eden birer
yetkilinin müşterek imzalarıyla gerçekleştirilir.”

MADDE 3 – Aynı Tebliğin 7 nci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştiril-
miştir.

“(2) Kurucu portföy yönetimi hizmetini portföy yönetim tebliğinin 8 inci maddesinin
dördüncü fıkrası çerçevesinde imzalanacak bir sözleşme ile başka bir portföy yönetim şirketi,
girişim sermayesi portföy yönetim şirketi veya gayrimenkul ve girişim sermayesi portföy yö-
netim şirketinden alabilir. Fonun faaliyetlerinin yürütülmesi esnasında portföy yöneticiliği hiz-
meti dahil dışarıdan sağlanan hizmetlerden yararlanılması, kurucunun sorumluluğunu ortadan
kaldırmaz.”

MADDE 4 – Aynı Tebliğin 9 uncu maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değişti-
rilmiştir.

“(2) Girişim sermayesi yatırımı yapılması ve girişim sermayesi yatırımlarından çıkış
gerçekleştirilmesi öncesinde bu işlemlere ilişkin bilgi ve belgelerin örnekleri işlemlerin ger-
çekleştirilmesinden makul bir süre önce portföy saklama tebliği kapsamındaki sorumlulukla-
rının yerine getirilebilmesini teminen portföy saklayıcısına gönderilir. Makul süre tanımına ve
işlemlere ilişkin bilgi ve belgelerin gönderim usullerine portföy saklama sözleşmesinde yer
verilir.”

MADDE 5 – Aynı Tebliğin 10 uncu maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiş-
tirilmiştir. 

“(1) Fon, taraf olacağı tüm sözleşmeler ile girişim şirketlerinin yönetimine katılınması
ve bu şirketlerin genel kurullarında oy kullanılması da dahil olmak üzere tüm faaliyetlerinin
icrasında, kurucunun yönetim kurulu tarafından temsil edilir. Yönetim kurulu bu yetkisini bir
veya daha fazla üyeye veya kurucunun birinci derece imza yetkisine sahip personeline devre-
debilir. Fonun girişim sermayesi portföyünün yönetimi kapsamındaki temsilinin, yönetim ku-
rulu kararı ile yatırım komitesine devredilmesi de mümkündür. Ancak, fonun kuruluş, katılma
payı ihracı, tasfiye, portföy yönetim ücreti artışı ile katılma payı sahiplerinin yatırım kararlarını
etkileyebilecek nitelikteki diğer işlemlerinin yönetim kurulu kararı ile yapılması zorunludur.”

MADDE 6 – Aynı Tebliğin 11 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
“MADDE 11 – (1) Kurucuların yönetim kurulu üyelerinden en az birinin girişim ser-

mayesi yatırımları konusunda en az beş yıllık tecrübeye sahip olması gereklidir. Ayrıca kuru-
cular nezdinde bir yatırım komitesi oluşturulması ve bu yatırım komitesinde asgari olarak bi-
rinci cümlede belirtilen niteliği haiz yönetim kurulu üyesi, genel müdür ile dört yıllık yüksek-
öğrenim görmüş ve girişim sermayesi yatırımları konusunda en az beş yıllık tecrübeye sahip
tam zamanlı ya da yarı zamanlı bir personelin bulunması zorunludur. Yatırım komitesinde gö-
revlendirilecek personel şartı, gerekli nitelikleri haiz yönetim kurulu üyesi ile de sağlanabilir.
Fon portföyünün kurucu dışında bir portföy yöneticisi tarafından yönetilmesi halinde ise, söz
konusu organizasyon yapısının portföy yöneticisi nezdinde oluşturulması zorunludur. 10 uncu
maddenin ikinci fıkrasında belirtilen vekilin de yatırım komitesinde yer alması mümkündür.
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(2) Fon bilgilendirme dokümanlarında nisapları ağırlaştırıcı aksine bir düzenleme bu-
lunmadığı takdirde, yatırım komitesi üyelerin çoğunluğuyla toplanır ve toplantıda kullanılan
oyların çoğunluğuyla karar alır.

(3) Yatırım komitesi kararları yatırım komitesi karar defterine yazılır ve fon süresi ve
takip eden en az beş yıl boyunca saklanır.

(4) Girişim sermayesi yatırım fonu kurucusunun ve varsa portföy yöneticisinin risk yö-
netim sisteminin portföy yönetim tebliğinde belirtilen hükümlerin yanı sıra asgari olarak girişim
sermayesi yatırımlarına ilişkin risk yönetimi esaslarını içerecek şekilde oluşturulması zorun-
ludur.”

MADDE 7 – Aynı Tebliğin 12 nci maddesinin dördüncü fıkrası aşağıdaki şekilde de-
ğiştirilmiş ve aynı maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(4) Kurulca onaylanan içtüzük, Kurul kararının kurucu tarafından tebellüğ edildiği ta-
rihi izleyen altı iş günü içinde ticaret siciline tescil ettirilir ve TTSG’de ilan olunur.”

“(7) Katılma paylarının yatırımcılara satışına başlanmadan önce kurucu ve portföy yö-
neticisi tarafından fon katılma payları kendi portföyüne alınabilir ve/veya gerekçeli yönetim
kurulu kararı alınarak fona borç verilebilir.”

MADDE 8 – Aynı Tebliğin 13 üncü maddesinin yedinci ve onbirinci fıkraları aşağıdaki
şekilde değiştirilmiştir.

“(7) Katılma payları, ihraç belgesinin Kurulca onaylanmasını takiben bilgilendirme do-
kümanlarındaki esaslar çerçevesinde ve ihraç belgesinde belirtilen satış başlangıç tarihinden
itibaren, ihraç belgesinde ilan edilen dağıtım kanalları aracılığıyla yatırımcılara sunulur. Be-
lirlenecek satış başlangıç tarihi her durumda onaylı ihraç belgesinin kurucu tarafından teslim
alınmasını takip eden bir yılı geçemez. Bir yıllık süre zarfında katılma paylarının satışına baş-
lanmamış olması durumunda, sürenin sona ermesini takip eden altı iş günü içinde fonun tasfi-
yesi veya ek süre verilmesi amacıyla Kurula başvurulması zorunludur. Satış başlangıç tarihine
kadar, Kurulca onaylanmış bilgilendirme dokümanlarında yer alan bilgilerde herhangi bir de-
ğişiklik olması halinde, kurucu tarafından bilgilendirme dokümanlarında yapılacak değişiklik-
lere onay verilmesi talebiyle derhal Kurula başvurulur.”

“(11) Bilgilendirme dokümanlarında esasları belirtilmek suretiyle, katılma payı sahip-
lerine tanınan hak ve/veya yükümlülükleri farklılaştırmak amacıyla aynı fonda farklı pay grup-
ları oluşturulabilir.”

MADDE 9 – Aynı Tebliğin 14 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi ile ikinci
fıkrasının (a) ve (b) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı maddeye aşağıdaki fıkra
eklenmiştir. 

“c) Fonun yatırım stratejisinin değiştirilmesi, fon portföyünden karşılanan giderlere
yeni kalemler eklenmesi, toplam gider oranının ve/veya yönetim ücreti oranının yükseltilmesi
veya hesaplanma yönteminin katılma payı sahiplerinin aleyhine sonuç doğurabilecek şekilde
değiştirilmesi, varsa girişim sermayesi yatırımları için hizmet alınan portföy yöneticisinin de-
ğiştirilmesi, fonun süresinin uzatılması, katılma paylarının fona iade veya yatırımcılar arasında
devir şartlarının ağırlaştırılmasına ilişkin ise yürürlüğe giriş tarihinden en az 30 gün önce ka-
tılma payı sahiplerine en uygun haberleşme vasıtasıyla bildirilir. Bu bentte belirtilen süre içinde
katılma paylarını fona iade etmek isteyen yatırımcı bulunması halinde, söz konusu değişiklik-
lerin yürürlüğe giriş tarihi katılma paylarının fona iade edilebileceği ilk tarihe kadar ertelenir.”

“a) Birinci fıkranın (c) bendinde belirtilen durumlar ile ilgili ise 13 üncü maddenin dör-
düncü fıkrası çerçevesinde Kurul tarafından incelenerek onaylanır; değişikliklerin yürürlüğe
giriş tarihinden en az 30 gün önce katılma payı sahiplerine en uygun haberleşme vasıtasıyla
bildirilir. Bu bentte belirtilen süre içinde katılma paylarını fona iade etmek isteyen yatırımcı
bulunması halinde söz konusu değişikliklerin yürürlüğe giriş tarihi katılma paylarının fona iade
edilebileceği ilk tarihe kadar ertelenir.
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b) (a) bendi kapsamı dışında ise, Kurulun onayı aranmaksızın kurucu tarafından ger-
çekleştirilerek katılma payı sahiplerine en uygun haberleşme vasıtasıyla bildirilir ve 33 üncü
maddenin birinci fıkrası kapsamında Kamuyu Aydınlatma Platformunda ayrıca ilan edilir.”

“(6) Fon bilgilendirme dokümanlarında daha ağır bir oran belirlenmediği takdirde, bi-
rinci fıkranın (c) bendi ve ikinci fıkranın (a) bendi kapsamındaki değişikliklerin fonun mevcut
katılma paylarının %65’inden fazlasını temsil eden katılma payı sahiplerinin yazılı onaylarının
alınarak bu hususu tevsik eden belgelerin Kurula iletilmesi halinde değişikliklerin yürürlüğe
girişine ilişkin 30 günlük bekleme süresine ve değişikliklerin yürürlüğe giriş tarihinin ertelen-
mesine ilişkin hükümler uygulanmaz.”

MADDE 10 – Aynı Tebliğin 16 ncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.  
“MADDE 16 – (1) Onikinci fıkra hükümleri saklı kalmak üzere; katılma payı satışı,

fon birim pay değerinin tam olarak nakden ödenmesi veya bu değere karşılık gelen iştirak pay-
larının fona devredilmesi; katılma payının fona iadesi, yatırımcıların katılma paylarının ihraç
belgesinde belirlenen esaslara göre fona iade edilmek suretiyle nakde çevrilmesi veya katılma
paylarına karşılık gelen iştirak paylarının yatırımcılara devredilmesi suretiyle gerçekleştirile-
bilir. 

(2) Fon bilgilendirme dokümanlarında şartları belirlenmiş olmak koşuluyla katılma
paylarının satışı ve fona iadesinde giriş çıkış komisyonu uygulanabilir. Elde edilecek komisyon
tutarı fona gelir olarak kaydedilir.

(3) Katılma payı satışının veya fona iadesinin iştirak payı karşılığında gerçekleştirilmesi
durumunda, katılma payı karşılığında yatırımcılardan fona veya fondan yatırımcılara devredi-
lecek iştirak paylarının değer tespitine yönelik Kurulca uygun görülen kuruluşlara rapor ha-
zırlatılır. Katılma payı satışında esas alınacak değer, hazırlanan raporda ulaşılan değerden fazla,
katılma payı iadesinde esas alınacak değer ise hazırlanan raporda ulaşılan değerden az olamaz.
Yatırımcılardan fona veya fondan yatırımcılara devredilecek iştirak paylarının değer tespitine
yönelik hazırlanacak rapora ilişkin masraflar fon portföyünden karşılanamaz. Fon katılma pay-
larının fona iadesinin iştirak paylarının fon katılma payı sahibine devri suretiyle gerçekleşti-
rilmek istenmesi durumunda, her işlem öncesinde varsa fonun mevcut tüm katılma payı sahip-
lerinin mutabakatlarının alınması veya bu işlemlere ilişkin onayın yatırımcı sözleşmelerinde
yer alması, bu hususun portföy saklayıcısı tarafından da teyit edilmesi ve söz konusu belgelerin
fon süresi ve takip eden en az 5 yıl boyunca kurucu nezdinde muhafaza edilmesi zorunludur. 

(4) Katılma paylarının satışına ve fona iadesine ilişkin esasların fonun portföy yapısına
uygun bir şekilde belirlenmesi ve bilgilendirme dokümanlarında bu esaslara ayrıntılı bir şekilde
yer verilmesi zorunludur. Ancak, bilgilendirme dokümanlarında hüküm bulunmak şartıyla ka-
tılma paylarının fona iade edilebilmesi için gerekli likiditenin sağlanamadığını ve portföydeki
girişim sermayesi yatırımlarından çıkışın yatırımcının zararına olacağının kurucu tarafından
tespiti halinde, kurucu katılma paylarının geri alımını erteleyebilir. Ancak bu süre bir yılı aşa-
maz ve ertelemeye ilişkin karar derhal Kurula bildirilir. Fon bilgilendirme dokümanlarında  be-
lirtilmesi kaydı ile katılma paylarının sadece fon süresinin sonunda nakde dönüştürülmesi de
mümkündür.

(5) Katılma paylarının fon adına alım satımı esastır. Kurucu ve portföy yöneticisi, fonun
katılma paylarını kendi portföyüne alabilir. 

(6) Katılma paylarının nitelikli yatırımcılar arasında devri mümkündür. Nitelikli yatı-
rımcılar arasında katılma payı devrinin gerçekleştirilebilmesi için devralan kişi ve/veya kuru-
luşların nitelikli yatırımcı vasıflarını haiz olduğuna ilişkin bilgi ve belgelerin devir işlemlerini
yürüten kuruluşa iletilmesi zorunludur. Devir işlemlerini yürüten kuruluş, söz konusu bilgi ve
belgeleri temin etmek ve bunları fon süresi ve takip eden en az beş yıl boyunca muhafaza etmek
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zorundadır. Nitelikli yatırımcılar arasındaki katılma payı devirleri, katılma paylarının hak sahibi
yatırımcıların hesapları arasındaki aktarım ile tamamlanır. Katılma payı devirlerine ilişkin bil-
gilerin MKK’ya iletilmesinden devir işlemlerini yürüten kuruluş sorumludur. Nitelikli yatırım-
cılar arasındaki katılma payı devirlerine ilişkin esaslara bilgilendirme dokümanlarında yer ve-
rilmiş olmak kaydıyla bu devirler, kurucu veya yöneticinin onayına bağlanabilir yahut tamamen
yasaklanabilir. Bilgilendirme dokümanlarında aksine hüküm bulunmaması durumunda nitelikli
yatırımcılar arasındaki katılma payı devir bedelleri serbestçe belirlenebilir.

(7) Fona giriş ve çıkış komisyonunun veya performans ücretinin katılma paylarının
elde tutulduğu süreye göre hesaplanması ve benzeri bir nedenle devredilen katılma paylarına
sahip olmaktan kaynaklanan ertelenmiş hak veya yükümlülükler bulunması durumunda, bu
hak ve yükümlülükler de devredilen katılma paylarıyla birlikte devralan yatırımcıya geçer.

(8) Katılma paylarının pazarlama, satış ve dağıtımı kurucunun yanı sıra, kurucu ile söz-
leşme imzalanması suretiyle, gerekli yetkiye sahip olan portföy yönetim şirketleri ile yatırım
kuruluşları tarafından, işlemlerin bu fonların içerdiği riskler konusunda yeterli bilgiye sahip
personeli tarafından gerçekleştirilmesi kaydıyla yapılabilir.

(9) Katılma paylarının pazarlama, satış ve dağıtım faaliyetlerini yürütecek olan kuruluş,
satış yapılan yatırımcıların bu Tebliğde belirlenen nitelikli yatırımcı vasıflarını haiz olduklarına
dair bilgi ve belgeleri temin etmek ve bu belgeleri fon süresince ve asgari olarak beş yıl boyunca
saklamakla yükümlüdür. Belirtilen hususlara aykırılık nedeniyle doğabilecek yatırımcı zarar-
larından katılma payı pazarlama, satış ve dağıtım faaliyetlerini yürüten kuruluş sorumludur.

(10) Katılma paylarının Kanunun 13 üncü maddesi çerçevesinde MKK nezdinde üye
ve hak sahipleri bazında izlenmesi zorunludur.

(11) Katılma paylarının satışı ve fona iadesi Türk Lirasının yanı sıra, münhasıran
Türkiye’de yerleşik yabancılara, dışarıda yerleşik kişilere ve 11/2/2010 tarihli ve 2010/139 sa-
yılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Türk Vatandaşlığı Kanununun Uygulanma-
sına İlişkin Yönetmeliğin 20 nci maddesinin ikinci fıkrasının (e) bendi kapsamına giren kişilere
satılmak üzere pay grubu oluşturulmak suretiyle Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafın-
dan günlük alım satım kurları ilan edilen yabancı para birimleri üzerinden de gerçekleştirilebilir.
Bu durumda, katılma payı fiyatı bağlı olduğu pay grubuna göre TL ve yabancı para birimi cin-
sinden açıklanır.

(12) Bilgilendirme dokümanlarında hesaplama ve uygulama esaslarına yer verilmek
suretiyle, katılma payı satışı ve fona iadesinin birim pay değerinden farklı bir fiyat üzerinden
gerçekleştirilmesi mümkündür. Katılma payı alım satımına esas teşkil eden bu fiyat, her işlem
öncesinde katılma payı sahiplerine kurucu tarafından bildirilir.”

MADDE 11 – Aynı Tebliğin 17 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 17 – (1) Fona ilişkin olarak yapılacak tanıtım ve reklamlarda, Kurul düzen-

lemelerinde yer alan nitelikli yatırımcı tanımına ve satışın yalnızca gerekli koşulları sağlayan
nitelikli yatırımcılara yapılacağı hususlarına yer verilmesi zorunludur.”

MADDE 12 – Aynı Tebliğin 18 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 18 – (1) Girişim şirketlerinin, büyüme ve katma değer üretme potansiyeline

sahip olmaları, operasyonel, üretim ya da satış performansının geliştirilmesi suretiyle yüksek
getiri beklentisi sunabilmeleri ve verilecek finansal ve/veya kurumsal destekle faaliyet amaç-
larını gerçekleştirebilecek durumda olmaları gerekmektedir. Bir projenin gerçekleştirilmesi
için faaliyet gösteren şirketler de girişim şirketi olarak değerlendirilir. Girişim şirketlerinin
Türkiye’de kurulu veya kurulacak olmaları veya yatırım yapıldığı tarih itibarıyla yurt dışında
kurulu olmakla birlikte son yıllık finansal tablolarına göre varlıklarının en az %80’inin Türkiye’de
kurulu bağlı ortaklık ya da iştiraklerden oluşması gerekir.
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(2) Fonlar, birinci fıkra kapsamında sadece anonim ve limitet şirketlere yatırım yapa-
bilir. Yatırım tarihi itibari ile limitet şirket olan girişim şirketlerinin, ilk yatırım tarihini takip
eden bir yıl içinde anonim şirkete dönüşüm işlemlerinin tamamlanması zorunludur.

(3) Fonların aşağıda sayılan yatırımları girişim sermayesi yatırımı olarak kabul edilir:
a) Girişim şirketlerine doğrudan veya  (g) bendinde tanımlanan özel amaçlı şirketler

ve (c) bendi kapsamına giren kolektif yatırım amacıyla yurt dışında kurulu kuruluşlar vasıta-
sıyla dolaylı olarak sermaye aktarımı veya pay devri yoluyla ortak olabilir veya girişim şirket-
lerinin kurucusu olabilirler.

b) Payları borsada işlem görmeyen girişim şirketlerinin ihraç ettiği borçlanma araçlarına
ve payları borsada işlem görmeyen girişim şirketlerinin fon kullanıcısı olduğu kira sertifikala-
rına yatırım yapabilirler.

c) Yatırımlardan kaynaklanan riskin yatırıma yönlendirilen anapara miktarı ile sınırlı
olması kaydıyla sadece bu Tebliğde tanımlanan girişim şirketlerine sermaye yatırımı yapmak
üzere yurtdışında kolektif yatırım amacıyla kurulan kuruluşlara doğrudan yatırım yapabilirler.

ç) Girişim sermayesi yatırım ortaklıkları tarafından ihraç edilen sermaye piyasası araç-
larına yatırım yapabilirler.

d) Diğer girişim sermayesi yatırım fonlarının katılma paylarına yatırım yapabilirler.
e) Girişim şirketi niteliğindeki halka açık şirketlerin borsada işlem görmeyen paylarına

yatırım yapabilirler.
f) Payları borsada işlem görmeyen girişim şirketlerine borç ve sermaye finansmanı kar-

ması olarak yapılandırılmış finansman niteliğinde finansman sağlayabilir. Bu durumda finans-
manın sağlanmasından önce, fon ve girişim şirketi arasında asgari olarak bu finansman türüne
uygun vade ve faiz koşullarını içeren bir sözleşmenin akdedilmesi zorunludur.

g) Esas sözleşmelerinde belirlenen faaliyet alanları münhasıran bu Tebliğde tanımlanan
girişim şirketlerine yatırım yapma amacı ile sınırlandırılmış olan yurt içinde veya yurt dışında
kurulu özel amaçlı anonim şirketlere ortak olabilirler.

ğ) Münhasıran girişim şirketlerine kullandırılan/kullandırılacak kredilere dayalı ya da
faizsiz finansmana dayalı olarak ihraç edilen varlığa dayalı menkul kıymetlere yatırım yapa-
bilirler.

h) (g) bendinde tanımlanan özel amaçlı şirketler ve kolektif yatırım amacıyla yurt dı-
şında kurulu kuruluşların borçlanma araçlarına veya bunların fon kullanıcısı olduğu kira serti-
fikalarına yatırım yapabilirler.

ı) Girişim şirketlerinin paylarının vadeli olarak satılması veya girişim şirketlerinin pay-
larının satın alınması için avans verilmesi durumunda, bu işlemlerden oluşan alacaklar ve
avanslar da girişim sermayesi yatırımı olarak kabul edilir.

i) Girişim şirketlerinin paylarını satın alma hakkı veren opsiyon sözleşmelerinin prim-
leri de girişim sermayesi yatırımı olarak kabul edilir.

(4) Fon portföyünde bulunan bir girişim şirketinin operasyonel faaliyetlerini büyütmek
amacıyla şirket merkezini yurt dışına taşıması ve/veya yurt dışında yeni bir şirket kurmak su-
retiyle faaliyetlerine devam etmesi halinde, bu şirkete yapılan yatırımlar girişim sermayesi ya-
tırımı olarak değerlendirilmeye devam edilir. Ancak bu şirkete yapılacak ilave yatırımlar 23 üncü
maddenin üçüncü fıkrası kapsamında değerlendirilir.      

(5) Fon portföyünde bulunan bir girişim şirketinin halka açılması sonucunda, halka açık
girişim şirketinin paylarının borsada işlem görmeye başlamasından sonra satın alınan ilave
paylar hariç olmak üzere bu şirketin fon portföyünde kalan tüm payları girişim sermayesi ya-
tırımı olarak değerlendirilmeye devam edilir. 
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(6) Halka açık olmayan girişim şirketleri tarafından fonlara tahsisli olarak satılmak üze-
re ihraç edilecek borçlanma araçları için aşağıdaki esaslar uygulanır:

a) Girişim şirketi tarafından Kurula yapılacak başvurularda borçlanma araçlarının tah-
sisli olarak satılacağı fonların yatırım komitesi tarafından ihraç edilecek borçlanma araçlarının
fon portföyüne dahil edileceğine ilişkin alınacak kararın da Kurula iletilmesi gereklidir.

b) Girişim şirketi tarafından talep edilen ihraç tavanının ve girişim şirketinin halen te-
davülde olan ile ihraç tavanı kapsamında henüz satışı gerçekleştirilmemiş borçlanma araçları
toplamının 5 milyon TL’nin altında olması durumunda 7/6/2013 tarihli ve 28670 sayılı Resmî
Gazete’de yayımlanan Borçlanma Araçları Tebliği (VII-128.8)’nin 9 uncu maddesinde ve
EK/2’sinde yer alan hükümler kapsamında Kurul düzenlemelerine uygun olarak hazırlanan ba-
ğımsız denetimden/sınırlı incelemeden geçmiş finansal tablolar yerine girişim şirketinin
4/1/1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre hazırlanan ve mali müşavir
tarafından rapora bağlanan mali tablolarının Kurula gönderilmesi yeterli kabul edilir. Bu bent
kapsamında yapılacak borçlanma aracı ihraçlarında talep edilen ihraç tavanının ve girişim şir-
ketinin halen tedavülde olan ile ihraç tavanı kapsamında henüz satışı gerçekleştirilmemiş borç-
lanma araçları toplamının 5 milyon TL ve üzerinde olması durumda girişim şirketinin Kurul
düzenlemelerine uygun olarak hazırlanan bağımsız denetimden/sınırlı incelemeden geçmiş fi-
nansal tablolarının Kurula gönderilmesi zorunludur.

c) Girişim şirketinin ihraç limitinin hesaplanmasında Borçlanma Araçları Tebliği (VII-
128.8)’nin 9 uncu maddesinin dördüncü fıkrasının (b) bendinde yer alan ihraç limiti şirketin
hesaplamaya esas finansal tablolarındaki aktif toplamının beş katı olarak uygulanır.

ç)  Girişim şirketi tarafından fonlara tahsisli olarak satılmak üzere ihraç edilecek paya
dönüştürülebilir tahviller için Borçlanma Araçları Tebliği (VII-128.8)’nin 18 inci maddesinde
yer alan dönüştürme fiyatı ve oranı taraflarca serbestçe belirlenebilir ve bu hususa ilişkin genel
esaslara ihraç belgesinde yer verilir.

d) Bu fıkra kapsamında ihraç edilen borçlanma araçlarına yatırım yapan fonlar bu araç-
ları Kurulun tahsisli satışa ilişkin düzenlemelerine uyulmak kaydıyla sadece diğer girişim ser-
mayesi yatırım fonlarına, girişim sermayesi yatırım ortaklıklarına ve yabancı yatırımcılara sa-
tabilir.

(7) Girişim şirketlerinin fon kullanıcısı olduğu ve fonlara tahsisli olarak satılmak üzere
ihraç edilecek kira sertifikaları için de altıncı fıkra hükümleri kıyasen uygulanır.”

MADDE 13 – Aynı Tebliğin 19 uncu maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde de-
ğiştirilmiş ve dördüncü fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.

“(3) Birinci fıkrada belirtilen asgari yatırım sınırlarına aykırılık sonucunu doğurabilecek
katılma payı alım ve iade işlemleri, girişim sermayesi yatırımlarından kar payı ve faiz tahsil
edilmesi, girişim sermayesi yatırımlarından çıkış gerçekleştirilmesi, girişim sermayesi yatı-
rımlarının değerinin düşmesi, girişim şirketinin iflas yahut diğer bir nedenle sona ermesi veya
mahkemece şirketin feshine karar verilmesi veya girişim sermayesi yatırımları dışındaki yatı-
rımların değerlerinin artması gibi arızi durumlarda Kurula süre verilmesi talebiyle başvuruda
bulunulması ve başvurunun Kurulca uygun görülmesi şartlarıyla; yatırım sınırlamalarının tekrar
sağlanması için söz konusu aykırılığın oluştuğu hesap döneminin sonundan itibaren kurucuya
ve varsa portföy yöneticisine süre verilebilir. Kurulca verilen sürenin sonunda da yatırım sı-
nırlamalarının sağlanamaması halinde fonun yatırım faaliyetlerine son verilerek, sürenin biti-
minden itibaren en geç iki yıl içinde fonun tasfiyesine izin verilmesi talebiyle Kurula başvu-
rulması ve Kurulca verilecek izni takiben fon içtüzüğünün ticaret sicilinden terkin ettirilmesi
zorunludur.”
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MADDE 14 – Aynı Tebliğin 20 nci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiş-
tirilmiş ve aynı maddeye aşağıdaki fıkralar eklenmiştir.

“(2) Girişim sermayesi yatırımlarının değerinin asgari olarak hesap dönemi sonu itibarı
ile tespit edilmesi gereklidir. Girişim sermayesi yatırımlarının değeri aşağıdaki esaslara göre
tespit edilir:

a) Sadece kaynak taahhüdü veren yatırımcıların fona katılabildiği ve aynı zamanda fon
bilgilendirme dokümanlarında belirtilen istisnalar haricinde yatırımcılar tarafından katılma
paylarının fonun süresi dolmadan iadesinin yapılamadığı fonlarda girişim sermayesi yatırım-
larının değerinin tespitinin, yatırım komitesi tarafından Kurulun değerleme standartlarına ilişkin
düzenlemelerine uygun olarak hazırlanan değerleme raporuna istinaden kurucu yönetim kurulu
kararıyla veya Kurulca uygun görülen değerleme kuruluşları tarafından hazırlanan değerleme
raporu ile yapılması gereklidir.

b) (a) bendi kapsamına girmeyen fonlarda ise girişim sermayesi yatırımlarının değerinin
tespitinin, fon tarafından ilgili girişim şirketine yapılan yatırım miktarının; 5 milyon TL’den
az olması halinde yatırım yapılmasını takip eden her üçüncü hesap dönemi sonunda, 5 milyon
TL ile 10 milyon TL arasında olması halinde yatırım yapılmasını takip eden her ikinci hesap
dönemi sonunda, 10 milyon TL’den fazla olması halinde yatırım yapılmasını takip eden her
hesap dönemi sonunda Kurulca uygun görülen değerleme kuruluşları tarafından hazırlanan de-
ğerleme raporu ile yapılması zorunludur. Diğer hesap dönemi sonlarında ise fon tarafından
ilgili girişim şirketine yapılan yatırımın değerinin tespitinin yatırım komitesi tarafından Kurulun
değerleme standartlarına ilişkin düzenlemelerine uygun olarak hazırlanan değerleme raporuna
istinaden kurucu yönetim kurulu kararıyla veya Kurulca uygun görülen değerleme kuruluşları
tarafından hazırlanan değerleme raporu ile yapılması gereklidir.”

“(4) Hesap döneminin bitiminden önceki üç ay içerisinde Kurulca uygun görülen de-
ğerleme kuruluşları tarafından hazırlanan bir değerleme raporu bulunması halinde, bu raporda
tespit edilen değerin yatırım komitesi kararı alınması şartıyla ilgili girişim sermayesi yatırımının
hesap dönemi sonu değeri olarak kullanılması mümkündür.

(5) 23 üncü maddenin üçüncü fıkrasında belirtilen yatırımlar için de bu madde hüküm-
leri uygulanır.”

MADDE 15 – Aynı Tebliğin 21 inci maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde de-
ğiştirilmiştir.

“(3) Fon tarafından girişim şirketinin sermayesini temsil eden payların tamamının ik-
tisap edilmesi veya girişim şirketinin yönetim kontrolünün sağlanması halinde, bu madde kap-
samında bir pay sahipliği sözleşmesinin imzalanması zorunlu değildir. Bu durumda, bir pay
devri sözleşmesinin imzalanması yeterlidir.”

MADDE 16 – Aynı Tebliğin 22 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 22 – (1) Kurucu, nitelikli yatırımcıların bir defada veya farklı tarihlerde

ödenmek üzere, fona kaynak taahhüdünde bulunmalarını talep eder. Nitelikli yatırımcılardan
alınacak toplam kaynak taahhüdü tutarı asgari 5.000.000 TL olup, bu tutara ihraç belgesinde
yer verilir. Katılma paylarının nitelikli yatırımcıya satışına başlandığı tarihi müteakip en geç
iki yıl içinde asgari kaynak taahhüdü tutarının tahsil edilmesi zorunludur. Asgari kaynak taah-
hüdü tutarının, tahsil edilmesini müteakip ihraç belgesinde belirtilen süre içerisinde bu Tebliğde
belirtilen sınırlamalar dahilinde yatırıma yönlendirilmesi zorunludur. Ancak her durumda bu
süre iki yılı aşamaz.

(2) Birinci fıkrada belirtilen süre sonunda asgari kaynak taahhüdü tutarına ulaşılmaması
halinde fonun yatırım faaliyetlerine son verilerek en geç altı ay içinde fonun tasfiyesine izin
verilmesi talebiyle Kurula başvurulması ve Kurulca verilecek izni takiben fon içtüzüğünün ti-
caret sicilinden terkin ettirilmesi zorunludur.
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(3) Kaynak taahhütlerinin tutar ve ödenme planına, alt ve üst limitlerine, kaynak taah-
hütlerinin yerine getirilmemesi halinde kurucu tarafından alınabilecek tedbirlere yatırımcı söz-
leşmesinde yer verilir. Kaynak taahhüdü tutarlarının sözleşmede belirlenecek sürelerde fona
ödenmesi kurucunun yönetim kurulu tarafından talep edilir.

(4) Her bir kaynak taahhüdü ödemesi karşılığında yatırımcı hesaplarına aktarılacak ka-
tılma paylarının sayısı, kaynak taahhüdünün ödenmesi için hazırlanan fiyat raporunda tespit
edilen pay fiyatına göre hesaplanır. Fonun katılma payı satım dönemlerinde kaynak taahhüdü-
nün ödenmesi durumunda katılma payı birim pay değerinin hesaplanması amacıyla hazırlanan
fiyat raporlarının da kaynak taahhüdü ödemesi karşılığında yatırımcı hesaplarına aktarılacak
katılma paylarının sayısının tespiti için kullanılması mümkündür. Ayrıca, yatırımcı hesaplarına
aktarılacak katılma paylarının sayısının 16 ncı maddenin onikinci fıkrası kapsamında belirle-
necek fiyat üzerinden de hesaplanması mümkündür. Fon katılma paylarının ihracı sonrası fona
yeni bir kaynak taahhüdü verilmesi durumunda, fonun mevcut katılma payı sahipleri ile yeni
kaynak taahhüdü kapsamında fon katılma paylarını alacak yatırımcılar arasında denkleştirme
yapılabilir. Bu durumda, denkleştirme yapılmasına ilişkin esaslara fon bilgilendirme doküman-
larında yer verilir. Fon ihraç belgesinde veya yatırımcı sözleşmesinde hüküm bulunması şartıyla
kaynak taahhüdü ödemelerinden önce girişim sermayesi portföyüne ilişkin özel değerleme ra-
poru hazırlatılabilir. Bu durumda, değerleme raporunun bedelinin ödenme esaslarına ihraç bel-
gesinde veya yatırımcı sözleşmesinde yer verilir.

(5) Kurul bu maddede yer alan tutarı her yıl yeniden belirleyebilir. Bu durumda yeniden
belirlenmiş tutar Kurul Bülteni ile ilan edilir.”

MADDE 17 – Aynı Tebliğin 23 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
“MADDE 23 – (1) Fonlar, sermaye piyasası araçlarını açığa satamazlar, kredili menkul

kıymet işlemi yapamazlar ve sermaye piyasası araçlarını ödünç alamazlar.
(2) Fonlar, türev araçlara sadece portföylerini döviz, faiz ve piyasa riskleri gibi risklere

karşı korumak amacıyla ve içtüzüklerinde hüküm bulunmak koşuluyla taraf olabilirler. Türev
araçlar nedeniyle maruz kalınan açık pozisyon tutarı fon toplam değerinin %20’sini aşamaz.
Bu fıkra kapsamında yapılacak değerlendirmelerde hesap dönemi sonundaki fon toplam değeri
esas alınır.

(3) Yurt dışında yerleşik olup borsada işlem görmeyen ve gelişme potansiyeli taşıyan
şirketlere 18 inci maddenin üçüncü fıkrasının (a), (b) ve (f) bentlerinde belirtilen yöntemlerle
fon toplam değerinin azami %10’una kadar yatırım yapılabilir. Bu yatırımlar girişim sermayesi
yatırım sınırlamalarına dahil edilmez. Bu yatırımların yapılmasını takip eden dönemlerde, bu
şirketlere ilave yatırım yapılmaması şartıyla 19 uncu maddenin üçüncü fıkrasında belirtilen
nedenlerle aynı maddenin birinci fıkrasında yer alan asgari yatırım sınırlamalarına uyum sağ-
lanamaması veya bu fıkrada belirtilen azami oranın üzerine çıkılması halinde yatırım sınırla-
malarının tekrar sağlanması için Kurula süre verilmesi talebiyle başvuruda bulunulması ve baş-
vurunun Kurulca uygun görülmesi şartlarıyla Kurulca süre verilebilir. Verilecek sürenin belir-
lenmesinde fonun ilgili şirketten çıkış yapmasına kadar geçecek süre de Kurulca dikkate alı-
nabilir.

(4) Fon portföyünde yer alan girişim sermayesi yatırımları dışında kalan varlıkların yö-
netiminde fonun bilgilendirme dokümanlarında yer alan yatırım stratejileri ve limitlerine uyu-
lur.”

MADDE 18 – Aynı Tebliğin 24 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
“MADDE 24 – (1) Fona ilişkin tüm giderler fon malvarlığından karşılanır. Şu kadar

ki, fon kuruluş masraf ve giderleri ile fonun portföyünün oluşturulmasına ilişkin her türlü da-
nışmanlık hizmeti alımlarından doğan ücretler, söz konusu ücretlere ve tahsil esaslarına yatı-
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rımcı sözleşmesinde yer verilmek şartıyla, fon portföyünden karşılanabilir. Fondan karşılanan,
portföy yönetim ücreti dahil tüm giderlerin toplamının fon toplam değerine göre üst sınırına
ihraç belgesinde yer verilir. Performans ücretinin de bu sınıra dahil edilmek istenmesi halinde
bu husus fon bilgilendirme dokümanlarında belirtilir. Portföy yönetim ücreti; sabit bir tutar
olarak veya fonun portföy değerinin, toplam değerinin veya aktif toplamının veya yatırımcılar
tarafından fon katılma payı satın alınmasına ilişkin verilen taahhüt tutarının belli bir oranı
olarak veya Kurulca uygun görülen yöntemle belirlenebilir.

(2) Kurucu ve varsa portföy yöneticisi tarafından fon bilgilendirme dokümanlarında
hüküm bulunması şartıyla, performans ücretinin fona veya katılma payı sahiplerine tahakkuk
ettirilmesi ve fondan veya katılma payı sahiplerinden tahsil edilmesi mümkündür. Performans
ücretinin tahakkuku ve tahsiline ilişkin usul ve esaslar katılma payı satışına başlanmadan ku-
rucunun yönetim kurulu kararı ile belirlenir. Söz konusu yönetim kurulu kararında performans
ücretinin tahakkuku ve tahsiline ilişkin örneklere de yer verilmesi gereklidir.

(3) Katılma payı pazarlama, satış ve dağıtım faaliyetini yürüten kuruluş tarafından, ka-
tılma payı satışı yapılacak yatırımcılara performans ücretine ilişkin usul ve esasların yazılı ola-
rak bildirilmesi ve katılma payı satışı yapılacak yatırımcılardan performans ücretine ilişkin
usul ve esasları kabul ettiklerine dair yazılı beyan alınması ve bu beyanın asgari olarak 5 yıl
boyunca saklanması zorunludur. Katılma payları borsada işlem gören fonlar için performans
ücretinin tahakkuku ve tahsiline ilişkin usul ve esasların belirlendiği kurucu yönetim kurulu
kararı Kamuyu Aydınlatma Platformunda ayrıca açıklanır. Borsadan katılma payı alan yatırım-
cılar için ilk cümlede belirtilen beyanın alınması zorunlu değildir.

(4) Performans ücretinin fona tahakkuk ettirildiği ve fondan tahsil edildiği durumda,
portföy saklayıcısı tarafından performans ücreti hesaplamasının ve varsa iade tutarının kuru-
cunun yönetim kurulu kararı ile belirlenen usul ve esaslara uygun olarak yapılıp yapılmadığı
hususu kontrol edilerek, anılan usul ve esaslara aykırı bir durumun tespit edilmesi halinde, ku-
rucudan söz konusu aykırılıkların giderilmesi talep edilir.

(5) Performans ücretinin fon dışında katılma payı sahiplerinden tahsil edilmesi halinde,
performans ücreti hesaplamasına ilişkin bilgiler, tahsilatın yapılmasından önce en uygun ha-
berleşme vasıtasıyla katılma payı sahiplerine bildirilir.

(6) Performans ücreti katılma payı sahiplerine tahakkuk ettirilen fonlar borsada işlem
göremezler.

(7) Kurulun performansa dayalı ücretlendirme esaslarına ilişkin düzenlemeleri bu fonlar
için uygulanmaz.”

MADDE 19 – Aynı Tebliğin 25 inci maddesinin ikinci fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.
MADDE 20 – Aynı Tebliğin 26 ncı maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiş-

tirilmiştir.
“(1) Fonlar, fon toplam değerinin azami %50’si oranında kredi veya faizsiz finansman

kullanabilirler. Kredi veya faizsiz finansman kullanımının gerçekleştiği hesap dönemi ile son-
rasındaki hesap dönemleri sonunda açıklanan fiyat raporlarında söz konusu orana uyum sağ-
lanması gereklidir. Kredi veya faizsiz finansman kullanılması halinde bunların niteliği, tutarı,
faizi, ödenen komisyon ve masraflar, alındığı tarih ve kuruluş ile geri ödeme tarihine ilişkin
bilgiler hesap dönemini takip eden 30 gün içinde en uygun haberleşme vasıtasıyla katılma payı
sahiplerine bildirilir.”

MADDE 21 – Aynı Tebliğin 28 inci maddesi yürürlükten kaldırılmıştır.
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MADDE 22 – Aynı Tebliğin 31 inci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiş-
tirilmiştir.

“(2) Fonun sona ermesinde ve tasfiyesinde, Kurulun yatırım fonlarına ilişkin düzenle-
meleri kıyasen uygulanır.”

MADDE 23 – Aynı Tebliğin 33 üncü maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde de-
ğiştirilmiştir.

“(1) Fonlar için Kamuyu Aydınlatma Platformu sayfası oluşturulması, bu sayfada yer
alacak özet ve genel bilgilerin doldurulması ve ticari sır niteliğindeki bilgilerin gizlenebilmesi
suretiyle fon bilgilendirme dokümanlarının, fon bilgilendirme dokümanları tadil metinlerinin
ve finansal raporların Kamuyu Aydınlatma Platformunda ilan edilmesi zorunludur. Bu fonlar
için 9/7/2013 tarihli ve 28702 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yatırım Fonlarına İlişkin
Esaslar Tebliği (III-52.1)’nde yer alan Kamuyu Aydınlatma Platformunda ilan yükümlülükle-
rine ilişkin diğer hükümler uygulanmaz.”

MADDE 24 – Aynı Tebliğe aşağıdaki geçici madde eklenmiştir. 
“Geçiş hükümleri
GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Bu maddenin yayımı tarihinden önce kuruluşuna izin verilen

fonların en geç 31/12/2020 tarihi itibarıyla 33 üncü maddenin birinci fıkrası hükmüne uyum
sağlamaları zorunludur.

(2) Bu maddenin yayımı tarihi itibarıyla ihraç belgeleri onaylanan fonların ihraç bel-
gelerinde performans ücretinin fondan veya katılma payı sahiplerinden tahsil edildiğine ilişkin
bilgiye yer verilerek, mevcut durumda ihraç belgelerinde yer alan performans ücreti hesapla-
maları, kurucular tarafından ihraç belgesi metinlerinden çıkarılıp 24 üncü maddenin ikinci ve
üçüncü fıkraları kapsamında gerekli işlemler tesis edilir. Söz konusu ihraç belgesi değişiklikleri
için Kurul onayı aranmaz. İhraç belgesinde yapılan söz konusu değişiklikler 31/12/2020 tari-
hine kadar katılma pay sahiplerine en uygun haberleşme vasıtasıyla bildirilir.”

MADDE 25 – Aynı Tebliğin EK/1’inin (c) ve (d) satırları aşağıdaki şekilde değiştiril-
miştir.  

“c) Fona ilişkin olarak; yatırım yapılacak varlıklar ve portföy yönetim ilkeleri ile uy-
gulanan fiyat dahil katılma paylarının alım satımına, portföyün yönetimine ve saklanmasına,
portföyün değerlemesine, fon mal varlığından yapılabilecek harcamalara, fon gelir gider far-
kının katılma payı sahiplerine aktarılmasına, birim pay fiyat açıklama dönemine, fona katılma
ve fondan ayrılma şartlarına ve varsa pay gruplarına ilişkin genel esaslar,”

“d) Performans ücretinin fondan veya katılma payı sahiplerinden tahsiline ve kar dağı-
tımına ilişkin genel bilgiler,”

MADDE 26 – Aynı Tebliğin EK/2’sinin (n) satırı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.  
“n) Performans ücretinin fondan veya katılma payı sahiplerinden tahsiline ilişkin bil-

giler ve kar dağıtımına ilişkin esaslar,”
MADDE 27 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 28 – Bu Tebliğ hükümlerini Sermaye Piyasası Kurulu yürütür.

Tebliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

2/1/2014 28870

Tebliğde Değişiklik Yapan Tebliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

31/12/2014 29222 (4. Mükerrer)
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YARGI BÖLÜMÜ

ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI
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İLÂN BÖLÜMÜ 
 

YARGI İLÂNLARI 
Doğubayazıt 1. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 8084 

—— • —— 
Doğubayazıt 3. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 8085 
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Gazipaşa Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 8060 

—— • —— 
Gaziosmanpaşa 11. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 8125 
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ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI 
KAT KARŞILIĞI TAŞINMAZ SATIŞI İHALE EDİLECEKTİR 

Balıkesir İli Burhaniye Belediye Başkanlığından: 
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 8000/1-1 

—— • —— 
ŞİRKETİMİZE AİT YHT SETLERİNİN DURUŞU OLAN GAR VE İSTASYONLARDA 

ENGELLİ, HAREKET KABİLİYETİ KISITLI VE/VEYA ÖZEL DURUMU OLAN 
YOLCULARA YARDIMCI OLUNMASI İÇİN TURUNCU MASA  

HİZMETİ SATIN ALINACAKTIR 
TCDD Taşımacılık A.Ş. Genel Müdürlüğünden: 
İhale Kayıt No : 2020/527985 
1- İdarenin: 
a) Adresi : TCDD Taşımacılık A.Ş. Genel Müdürlüğü 
b) Telefon ve Faks Numarası : 0312 309 05 15/71619 - 0312 309 13 65 
c) Elektronik Posta Adresi : satinalmadairesi@tcddtasimacilik.gov.tr 
2- İhale konusu malın adı ve miktarı : 66 kişi ile YHT’ lerin duruşu olan Gar ve 

İstasyonlarda engelli yolculara verilecek olan Turuncu Masa hizmetlerinin Turuncu Masa Şefi     
(1 kişi) ve Turuncu Masa Görevlisi (65 kişi) ile 01/01/2021 - 31/12/2021 tarihleri arasında yerine 
getirilmesi hizmeti alımı işi. 

3- İhalenin yapılacağı yer : TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü Satın Alma ve 
Stok Kontrol Dairesi Başkanlığı Toplantı Salonu (4052 no.lu oda) / Altındağ İlçesi, Anafartalar 
Mahallesi Hipodrom Caddesi No: 3 Gar-ANKARA / TÜRKİYE 

4- Yukarıda belirtilen alımımız Yerli İsteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık İhale 
Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale dokümanında 
belirtilmiştir. 

5- Tekliflerin TCDD Taşımacılık A.Ş. Genel Müdürlüğü İhale Komisyonu Başkanlığına 
21/10/2019 günü saat 10.30’a kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır. 

6- İhale dokümanı TCDD Taşımacılık A.Ş. Genel Müdürlüğü Satın Alma Dairesi 
Başkanlığı Satın Alma Şube Müdürlüğünde ve www.tcddtasimacilik.gov.tr adresinden  
görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunlu olup TCDD 
Taşımacılık A.Ş. Genel Müdürlüğü Merkez Veznesinden KDV dâhil 200,-TL bedelle temin 
edilebilir. 

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

tabi değildir. 8064/1-1 
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TCDD GENEL MÜDÜRLÜK VE HİZMET BİNALARINA AİT MXONE TSW TELEFON 
SANTRALİNİN IP SANTRALE DÖNÜŞTÜRÜLMESİ, GSM ENTEGRASYONU VE 

İLAVE EKİPMAN SATIN ALINACAKTIR 
TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğünden: 
İhale Kayıt No : 2020/533116 
1 - İdarenin: 

a) Adresi : TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü Hacı Bayram Mahallesi 

Hipodrom Caddesi No: 3   06330 Gar/Altındağ/ANKARA 

b) Telefon ve Faks Numarası : 0 (312) 520 43 71 - 43 11 / 0 (312) 520 62 11 
c) Elektronik Posta Adresi : satinalma@tcdd.gov.tr 

2 - İhale konusu malın 

     adı ve miktarı : TCDD Genel Müdürlük ve Hizmet Binalarına ait Mxone 

Tsw Telefon Santralinin Ip Santrale Dönüştürülmesi, Gsm 
Entegrasyonu ve İlave Ekipman Temini 

3 - Yukarıda belirtilen alımımız Yerli ve Yabancı İsteklilerden teklif alınmak suretiyle 

Açık İhale Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale 

dokümanında belirtilmiştir. 
4 - Tekliflerin TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü Satın Alma ve Stok Kontrol Dairesi 

Başkanlığı Genel İhale Komisyonuna 11/11/2020 Çarşamba günü saat 14:30’a kadar verilmiş 

veya gelmiş olması şarttır. 

5 - İhale dokümanı, TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü Satın Alma ve Stok Kontrol 
Dairesi Başkanlığı Bakım Sipariş Şube Müdürlüğünde (4035 no.lu oda) görülebilir. İhaleye teklif 

verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunlu olup TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü 

Merkez Veznesinden (Zemin Kat) KDV dahil 100,-TL. bedelle temin edilebilir. 

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

tabi değildir. 8082/1-1 

—— • —— 
ELEKTRİFİKASYON SİSTEMLERİNİN ONARIM VE YENİLEME İŞLERİ HİZMET 

ALIM İHALESİ YAPILACAKTIR 
TCDD İşletmesi 2. Bölge  Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım İhale Komisyonundan: 
2 Bölge Mıntıkası Katener Sisteminde Muhtelif Elektrifikasyon Sistemlerinin Onarım Ve 

Yenileme İşlerinin Yapılması Hizmeti Yaptırılacaktır. 
İhale Kayıt No : 2020/534174 

1 - İdarenin: 

a) Adresi : TCDD İşletmesi 2. Bölge Müdürlüğü 

b) Telefon ve Faks Numarası :  0312 211 14 49-520 89 49 
c) Elektronik Posta Adresi : basrimeletli@tcdd.gov.tr  
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2 - İhale konusu mal veya  hizmetin adı ve süresi: 2 BÖLGE MINTIKASI KATENER 
SİSTEMİNDE MUHTELİF ELEKTRİFİKASYON SİSTEMLERİNİN ONARIM VE 
YENİLEME İŞLERİNİN YAPILMASI HİZMET ALIMI İŞİ 

3 - Yerli İsteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık İhale Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, 
ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale dokümanında belirtilmiştir. İhaleye kısmi teklif 
verilebilir. 

4 - İhalenin Saati: 30/10/2020 Cuma  günü, saat 11:00 
5 - İhalenin yapılacağı adres: TCDD İşletmesi 2. Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım 

İhale Komisyonu  Behiçbey-Yenimahalle / ANKARA 
6 - Tekliflerin TCDD İşletmesi 2. Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım Komisyonu 

Başkanlığına 30/10/2020 Cuma  günü, saat 11:00’e kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır. 
7 - İhale dokümanı TCDD İşletmesi 2. Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Komisyonu 

bürosunda görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunlu 
olup TCDD İşletmesi Muhasebe ve Finansman  Müdürlüğü veznesinden KDV Dahil 200,00.- TL 
bedelle temin edilebilir. 

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

tabi değildir. 8087/1-1 
—— • —— 

ÇADIR ÜRETİM ATÖLYESİ DEPOLARININ TADİLAT VE  
ONARIMLARI YAPTIRILACAKTIR 

Türk Kızılay Genel Müdürlüğünden: 
1 - Ankara İli, Etimesgut İlçesi, İstasyon Mahallesi, Türk Kızılay Caddesi, No: 1 Türk 

Kızılay Etimesgut Yerleşkesi içerisinde bulunan Çadır Üretim Atölyesinin 8-9-15-16-19-20-21-
22-23-24-25 nolu depolarında tadilat ve onarım işleri kapalı zarfla teklif alınmak suretiyle 
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, “İstanbul ili, Sütlüce Mah. İmrahor Cad. No:28 Beyoğlu / İSTANBUL”  
adresindeki İstanbul Müdürlüğünden 50,00 TL karşılığında temin edilebilecektir.  

İhaleye ait şartnamelere www.kizilay.org.tr adresinden ulaşılabilecektir. 
4 - Firmaların ihale zarflarını en geç 04.11.2020 günü saat 10:00’a kadar Genel 

Müdürlüğümüz Evrak Birimine vermiş / göndermiş olmaları gerekmektedir. 
5 - 2 Nolu “Teklif ve Teminat Mektubu” zarfı 05.11.2020 günü saat 14:00’de 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. 
 8051/1-1 
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TAŞINMAZLAR KİRAYA VERİLECEKTİR 
Susurluk Şeker Fabrikası Müdürlüğünden: 
Fabrikamıza Bağlı Bursa İli, Yenişehir İlçesi, Kurtuluş Mahallesinde Bulunan 823 Ada 6 

Nolu Parselde Bulunan Toplam 39.429,24 m² Kantar, Ambar ve Arsasının Kiraya Verilmesi ve 
Fabrikamıza Bağlı Balıkesir İli Altı Eylül İlçesi Küçük Bostancı Mahallesi 121 Ada 2, 5, 6 ve 8 
Nolu Parsellerde Kayıtlı Toplam 27.625,20 m² Yüzölçümlü Taşınmazın 1 (Bir) Yıl Süre İle 
Kiraya Verilmesi ihalesi T.Ş.F.A.Ş. Genel Müdürlüğü Mal ve Hizmet Satış Yönetmeliği 
Esaslarına göre Açık İhale Usulü İle İhale Edilecektir. 

1 - İdarenin  
a) Adresi : Bursa Karayolu Üzeri 4. Km. 10600 Susurluk / BALIKESİR 
b) Telefon ve faks numarası : Tel: 0 266 865 19 40 (4 hat) - Faks: 0 266 865 26 04 - 05 
2 - İhale konusu hizmetin  
a) Niteliği, türü ve miktarı Fabrikamıza Bağlı Bursa İli, Yenişehir İlçesi, Kurtuluş 

Mahallesinde Bulunan 823 Ada 6 Nolu Parselde Bulunan 
Toplam 39.429,24 m² Kantar, Ambar ve Arsasının Kiraya 
Verilmesi ve Fabrikamıza Bağlı Balıkesir İli Altı Eylül İlçesi 
Küçük Bostancı Mahallesi 121 Ada 2, 5, 6 ve 8 Nolu 
Parsellerde Kayıtlı Toplam 27.625,20 m² Yüzölçümlü 
Taşınmazın 1 (Bir) Yıl Süre İle kiraya verilmesi işidir. 

b) Yapılacağı yer : Susurluk Şeker Fabrikası 
c) İşin süresi : İşin süresi sözleşmenin imzalanmasını müteakip 1 (Bir) 

yıldır. 
3 - İhalenin  
a) Yapılacağı yer :Susurluk Şeker Fabrikası Toplantı Salonu Bursa Karayolu 

Üzeri 4. Km. 10600 Susurluk / BALIKESİR 
b) Tarihi ve saati : 20/10/2020 Salı günü, saat 14:30 

4 - İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 
4.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 118,00- TL (YüzonsekizTürklirası) 

karşılığı Susurluk Şeker Fabrikası Ticaret Servisi Bursa Karayolu Üzeri 4. Km. 10600 Susurluk / 
BALIKESİR adresinden satın alınabilir.  

4.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. 
5 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 (Altmış) takvim 

günü olmalıdır. 
6 - Diğer Hususlar 
6.1. İhale günü (20.10.2020 tarihinde) gerektiğinde açık artırma ve/veya pazarlık 

yapılabilecektir. İsteklilerin veya kanuni vekillerinin ihale günü fabrikamızda hazır bulunmaları 
gerekmektedir. İhale konusu kiralama işlerinin tamamına teklif verebilecekleri gibi birden fazla 
kısım için de teklif verebilirler. Tekliflerde her kısımın fiyatları ayrı ayrı belirtilecektir 

6.2. Mezkur satış 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu ve 4735 sayılı Kamu İhale 
Sözleşmeleri Kanunu’na (ceza ve yasaklamalarla ilgili hükümleri hariç) tabi olmayıp, ihale 
Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğü Mal ve Hizmet Satış Yönetmeliği esaslarına 
göre yapılacaktır. Teşekkülümüz ihaleyi yapıp yapmamakta veya kısmen yapmakta serbesttir.  

 8057/1-1 
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2 KALEM MAL ALIMI İHALE EDİLECEKTİR 
İstanbul Üniversitesi Rektörlüğünden: 
İstanbul Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimince 

desteklenen projeler için gerekli olan 2 kalem mal alımı ihalesi 4734 Sayılı Kamu İhale 
Kanununun 3.maddesi (f) bendi ile geçici 4. maddesi hükümlerine dayanılarak hazırlanan 
1/12/2003 tarihli 2003/6554 sayılı kararname eki esaslarının 20. maddesi (f) bendi uyarınca 
Pazarlık Usulü ile ihale edilecektir. 

1- İdarenin 
a) Adresi : İstanbul Üniversitesi Rektörlük Binası Bilimsel 
  Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi Merkez 
  Kampüsü Beyazıt/İSTANBUL 
b) Telefon ve Faks Numarası  : Tel: 0 212 4400017 - Faks: 0 212 4400019 
c) Elektronik Posta Adresi   : satinalma@istanbul.edu.tr 
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa): - 
2- İhale Konusu malın: 

 

 a) Niteliği, türü Miktarı İhale tarihi 
İhale 
saati 

 
1-)  

7 Kalem Sarf Malzeme Alımı 
İhale kayıt no:2020/527178 

  21.10.2020 10:00 

1-  Quick-DNA Miniprep Plus Kit (200 örnek) 3 Adet   

2-  OneStepqMethyl Kit 96 well 44 hasta 70 Adet   

3-  Filtreli Pipet Ucu, 10 ul 10*96 (10*96) 10 Adet   

4-  Filtreli Pipet Ucu, 100 ul (10*96) 10 Adet   

5-  Filtreli Pipet Ucu, 1000 ul (10*96) 10 Adet   

6-  Real Time PCR Plate 10'luk (10'luk plate) 10 Adet   

7-  Primer Sentezi, 100 nmol, HPLC grade 5 Adet   

2-)  
2 Kalem Cihaz Alımı 
İhale kayıt no:2020/527195 

  21.10.2020 10:30 

1-  (-86°C) Dik tip derin dondurucu 1 Adet   

2-  Karbondioksitli inkübatör 1 Adet   

 
b-c) Teslim Tarihi ve Teslim Yeri : 
b-c-1) Tek parti olarak sözleşmenin imzalanmasına müteakip 31/12/2020 tarihine 

kadar İ.Ü Onkoloji Enstitüsü ne teslim edilecektir.. 
b-c-2) Tek parti olarak sözleşmenin imzalanmasına müteakip 31/12/2020 tarihine kadar 

İ.Ü Aziz Sancar Deneysel Tıp Araştırma Enstitüsü ne teslim edilecektir.. 
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3- İhalenin yapılacağı Yer: İ.Ü Rektörlük Binası Bilimsel Araştırma Projeleri 

Koordinasyon Birimi Merkez Kampüsü Beyazıt/İSTANBUL 

4- İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlilik değerlendirmesinde 

uygulanacak kriterler: 

4.1.1. 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, 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, 

4.1.2. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu, 

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat, 

4.1.4. Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş ihaleye katılmaya 

ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi, 

4.1.5. İsteklinin iş ortaklığı olması durumunda şekil ve içeriği İdari Şartnamede belirtilen 

iş ortaklığı beyannamesi, 

4.1.6. Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel 

kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi 

odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya 

da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve 

düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu 

gösteren, standart forma uygun belge, 

4.2. Ekonomik ve mali yeterliliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken 

kriterler: 

4.2.1. Yetkili satıcılığı veya imalatçılığı gösteren belgeler: 

a) Aday veya istekli imalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler, 

b) Aday veya istekli yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili 

temsilci olduğunu gösteren belge veya belgeler, 

c) Aday veya istekli Türkiye’de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki 

belgelerden biriyle birlikte sunduğu serbest bölge faaliyet belgesi. 

İş ortaklığında ortaklardan birinin, teklif edilen mala veya mallara ilişkin imalatçı 

veya yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belgelerden birini sunması yeterlidir. 

4.3. Mesleki ve teknik yeterliliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken 

kriterler: 

4.3.1. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik 

şartnameye  cevapları ve açıklamaları içeren doküman: 
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4.3.1.1. İstekli tarafından önerilen ürün ile ilgili teknik şartname ile karşılaştırma 
yapılabilmesi için teknik bilgilerin yer aldığı katalogların, fotoğrafların ve benzeri tanıtım 
materyallerinin eksiksiz sunulması gerekir. Teknik şartnameye uygunluk belgesi adı altında 
teknik şartnamenin tüm maddelerinin cevabının isteklice imzalı ve kaşeli olarak verilmesi 
gerekmektedir. Önerilen ürün teknik şartnameye uymak zorundadır. Teknik Şartnameye 
uymayan ürün değerlendirme dışı bırakılır. 

4.3.3. Satış sonrası servis, bakım ve onarım hizmetlerine ilişkin belgeler ve taşıması 

gereken kriterler: 

4.3.3.1. Bu madde boş bırakılmıştır. 

4.3.4. Kalite ve standart ile ürünlerin piyasaya arzına ilişkin belgeler: 

4.3.4.1.İstekli firmaya veya yetki aldığı firmaya ait TSE’nin “Hizmet Yeterlilik 

Belgesi” ve ISO9001, Tıbbi Cihaz satış merkezi yetki belgesi sunmalıdır. (2 sıra nolu ihale için) 

5- Ekonomik açıdan en avantajlı teklifin belirlenmesi 

5.1. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir. 

6- İhale, katılma koşullarını sağlayan tüm yerli ve yabancı isteklilere açık olup yerli 

istekli lehine fiyat avantajı uygulanmayacaktır. 

7- İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 

7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde (İ.Ü. Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon 

Birimi Merkez Kampus Beyazıt/İSTANBUL) görülebilir, 100,00 - Türk Lirası İ.Ü. Strateji 

Geliştirme Başkanlığına (Süleymaniye Cad. No: 25 Beyazıt-İstanbul) yatırılarak veya Strateji 

Geliştirme Daire Başkanlığı’nın Halk Bankası Beyazıt Şubesi IBAN no: 

TR300001200982000006200266 hesabına EFT, havale yapıldığına ilişkin dekont karşılında 

İ.Ü.Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Biriminden satın alınabilir. (Her iş için ayrı ayrı 

ihale doküman bedeli yatırılmalıdır.) 

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

8- Teklifler, ihale tarihi ve saatine kadar İ.Ü. Rektörlük Binası Bilimsel Araştırma 

Projeleri Koordinasyon Birimi Merkez Kampüs Beyazıt/İSTANBUL adresine elden teslim 

edilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 

9- İstekliler tekliflerini, birim fiyat üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale 

yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim 

fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.. 

10- İstekliler ihalesine iştirak etmiş oldukları her iş için teklif edilen bedelin 

%3’ünden az olmamak üzere, kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. 

11- Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 takvim günü 

olmalıdır. 

12- Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler. 

13- Bütün tekliflerin red edilmesi ve ihalelerin iptal edilmesinde idare serbesttir. 
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ÇEŞİTLİ İLÂNLAR 
Adalet Bakanlığından: 

MÜNHAL NOTERLİKLER 
2019 yılı gayri safi geliri 1.214.828,09.-TL olan Beyoğlu Ellisekizinci Noterliği 

03.12.2020 tarihinde yaş tahdidi nedeniyle boşalacaktır. 
1512 sayılı Noterlik Kanununun 22 ve müteakip maddeleri gereğince BİRİNCİ SINIF 

NOTERLERDEN bu noterliklere atanmaya istekli olanların ilan tarihinden itibaren bir ay içinde 
Bakanlığımıza, www.vatandas.uyap.gov.tr adresinde yer alan başvuru ekranından güvenli 
elektronik imza, e-Devlet şifresi veya mobil imza ile başvurmaları gerekmektedir. 

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

Keyfiyet Noterlik Kanununun 22 nci maddesinin ikinci fıkrası uyarınca ilân olunur. 
 8035/1-1 

—— • —— 
Yenimahalle Belediye Başkanlığından: 

 
 8131/1-1 

—— • —— 
İnönü Üniversitesi Rektörlüğünden: 

DÜZELTME İLANI 
07.10.2020 tarih ve 31267 sayılı Resmî Gazete’de aslına uygun olarak yayımlanan 

Üniversitemiz birimlerine alınacak öğretim üyeleri ilanının son başvuru tarihi 21.10.2020 olarak 
değiştirilmiştir.  

İlan olunur. 8113/1-1 
—— • —— 

Kafkas Üniversitesi Rektörlüğünden: 
DÜZELTME İLANI 

08/10/2020 tarihli ve 31268 sayılı Resmî Gazete’de aslına uygun yayımlanan ilanımız, 
aşağıdaki tabloda belirtildiği şekilde düzeltme yapılmıştır. 

İlan olunur. 
BİRİMİ ANABİLİM DALI UNVANI ADEDİ DER. AÇIKLAMA 

Tıp Fakültesi Histoloji-Embriyoloji 
Doktor 
Öğretim 
Üyesi 

1 2 
İlgili alanda uzmanlığını veya 
doktorasını yapmış olmak 

Tıp Fakültesi Tıbbi Biyoloji 
Doktor 
Öğretim 
Üyesi 

1 2 
İlgili alanda uzmanlığını veya 
doktorasını yapmış olmak 
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Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünden: 

BİLECİK-GÖLPAZARI OVASI YERALTISUYU İŞLETME SAHASI İLANI 

1 - Ekli haritada sınırları belirtilen saha, 167 sayılı Yeraltısuları Hakkındaki Kanunun 3. 

maddesine göre “Bilecik-Gölpazarı Ovası Yeraltısuyu İşletme Sahası” olarak tespit edilmiştir. 

2 - Bilecik-Gölpazarı Ovası Yeraltısuyu İşletme Sahasının emniyetli işletme rezervi 5.6 

hm³/yıl’dır. 

3 - Ekli haritada belirtilen işletme sahasının tamamı “Yeraltısuyu Tahsisine Açık” saha 

olarak belirlenmiştir. Bilecik-Gölpazarı Ovası Yeraltısuyu İşletme Sahasında, 167 sayılı 

Yeraltısuları Hakkındaki Kanunun 8. maddesi ile Yeraltısuları Tüzüğünün 4. maddesi gereğince; 

yeraltısuyu tahsisine açık saha olarak belirlenen alan içerisinde su temini maksadıyla açılacak 10 

m’den daha derin kuyu, tünel vb. kazılar için belge alınması gerekmektedir. 

4 - Sulama teşkilatlarının (kooperatif, birlik vb.) sulama sahası sınırları içerisinde olup 

sulama teşkilatından düzenli sulama suyu alan gerçek veya tüzel kişilere, ayrıca sulama amacıyla 

yeraltısuyu tahsisi yapılamaz. 

5 - 167 sayılı Yeraltısuları Hakkındaki Kanuna göre açılan su yapılarına verilen tahsislerde, 

emniyetli yeraltısuyu işletme rezervine erişildiğinde, ekli haritada açık saha olarak belirlenen 

alanda, bu kanunun 8. maddesi kapsamında 10 m’den daha derin kuyu, tünel, galeri veya her türlü 

yeraltısuyuna ilişkin su alma yapısının inşasına izin verilmeyecek ve yeni yeraltısuyu tahsisi 

yapılmayacaktır. 

6 - Bilecik-Gölpazarı Ovası Yeraltısuyu İşletme Sahası ilanının yürürlüğe girmesinden 

sonra; 02.06.1972 tarih ve 14203 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Bilecik-

Gölpazarı Ovası Yeraltısuyu İşletme Sahası” ilanı yürürlükten kalkar. 

7 - Bu yeraltısuyu işletme sahası ilanı, Tarım ve Orman Bakanlığı’nın Onay’ını ve Resmî 

Gazete’de yayımlanmasına müteakip yürürlüğe girer. 
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Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünden: 

SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM İLANI 

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğüne bağlı Tapu Müdürlüklerinde çalıştırılmak 

amacıyla, ekli listede yerleştirileceği bölgesi, ili ve birimi belirtilen 10 adet Sözleşmeli Büro 

Personeli ve 77 adet Sözleşmeli Tekniker pozisyonlarına, 657 sayılı Devlet Memurları 

Kanununun 4 üncü maddesinin (B) fıkrasına göre istihdam edilmek ve özlük hakları döner 

sermaye bütçesinden karşılanmak üzere, Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların 

Ek-2 nci maddesinin (b) fıkrasına göre KPSS (B) grubu puan sıralaması esas alınmak suretiyle 

sözleşmeli personel alınacaktır. 

POZİSYONLAR VE ADAYLARDA ARANAN NİTELİKLER: 

1) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin birinci fıkrasının (A) 

bendinin (1), (4), (5), (6) ve (7) numaralı alt bentlerinde yer alan şartları taşımak, 

2) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesinin; “Bu şekilde istihdam edilenler, 

hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin 

feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Cumhurbaşkanı Kararı ile belirlenen istisnalar 

hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe 

kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler.” hükmüne uygun olmak, 

3) 2018 yılı KPSS-P93 (B) puan türünden 70 (Yetmiş) ve üzeri puan almış olmak, 

4) Aşağıdaki tabloda belirtilen bölümlerden mezun olmak, 
 

UNVANLAR VE MEZUN OLUNAN ÖN LİSANS PROGRAMLARI 

UNVANI KODU ADI 

SÖZLEŞMELİ TEKNİKER 
1312 

TAPU KADASTRO MESLEK 

YÜKSEKOKULU 

8567 TAPU VE KADASTRO / TAPU KADASTRO 

SÖZLEŞMELİ BÜRO 

PERSONELİ 

1156 EMLAK VE EMLAK YÖNETİMİ 

4266 GAYRİMENKUL YÖNETİMİ 

4267 
GAYRİMENKUL YÖNETİMİ VE 

PAZARLAMA 
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BAŞVURU ŞEKLİ VE SÜRESİ  

1) Başvurular 12/10/2020 - 19/10/2020 tarihleri arasında (https://sinavbasvuru.tkgm.gov.tr/ 

girisgecis.aspx?id=pdb) internet adresinden yapılacak ve istenilen belgeler taranılarak elektronik 

ortama aktarılacaktır. Kurum tarafından talep edilmesi halinde evrakların fiziki olarak ibraz 

edilmesi gerekecektir. 

2) Adayların, mezun oldukları ön lisans programına uygun pozisyonlara başvuru 

yapmaları gerekmektedir. Farklı bölüm mezunlarının başvuruları geçersiz sayılacaktır.   

3) Adaylar sadece bir unvan (pozisyon) için başvuru yapabilecektir. 

BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE ATAMA 

1) Başvuru işlemleri tamamlandıktan sonra, adayların KPSS (B) grubu puanı esas 

alınacak ve en yüksek puan alan adaydan başlanarak sıraya konulmak suretiyle, ilan edilen boş 

kadro sayısı kadar asil, asil sayısı kadar da yedek sayısı belirlenecektir. Puan sıralaması 

sonucunda puanların eşit olması halinde; doğum tarihi önce olan adaya, doğum tarihi de aynı 

olması halinde diploma notu yüksek olan adaya öncelik tanınacaktır.  

2) Atanmaya hak kazananların listesi ile tercih işlemlerinin yapılacağı tarih ve yer Genel 

Müdürlüğümüz internet sayfasında (www.tkgm.gov.tr)  ilan edilecektir. Bu ilan tebligat niteliğinde 

olup, adaylara başkaca bir duyuru veya tebligat yapılmayacaktır. 

GENEL HÜKÜMLER 

1) Gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu veya belge verdiği sonradan tespit edilen adayların 

müracaatları kabul edilmeyecek, atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilecek ve kendilerine bir 

bedel ödenmiş ise bu bedel yasal faizi ile birlikte tazmin edilecektir. Bu durumdaki adaylar 

hakkında genel hükümlere göre yasal işlem yapılacaktır. 

2) Atanmaya hak kazanıp süresi içerisinde başvurmayanlar, feragat edenler, ataması iptal 

edilenler veya göreve başladıktan sonra herhangi bir nedenle kurumdan ayrılanların yerine yedek 

adaylardan puan sıralamasına göre atama yapılacaktır. 

BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER 

1) Diploma veya Mezuniyet Belgesi Fotokopisi 

2) KPSS Sonuç Belgesi (İnternet Çıktısı) 

3) Fotoğraf 

İLETİŞİM 

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Personel Dairesi Başkanlığı  

Dikmen Caddesi No: 14 Bakanlıklar/ANKARA 

Tel: 0(312) 5514517 - 5514716 

e-posta : personel.kadro@tkgm.gov.tr 
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Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi Rektörlüğünden: 
Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimleri için 2547 sayılı Kanunun 26. 24. ve 23. 

maddesinde belirtilen asgari koşulların yanında, Üniversitemiz web sayfasında yayınlanan 
Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atama 
Kriterlerini sağlamış olmak koşuluyla Profesör, Doçent ve Doktor Öğretim Üyesi alınacaktır. 

Profesör kadrosu daimi statüde olup, başvuracak adayların Anabilim Dalı ile “Başlıca 
Araştırma Eserini” belirttiği dilekçesine özgeçmişini, noterden tasdikli doçentlik belgesini, yayın 
listesini, tebliğleri ile bunlara yapılan atıfları, yönettiği doktora çalışmalarını, Üniversiteye 
katkılarını kapsayan ve belgeleyen 6 takım yayınlarını (CD veya USB) taşınabilir belleğe 
ekleyerek Rektörlüğümüze ilan tarihinden itibaren on beş (15) gün içinde bizzat başvurmaları 
gerekmektedir. 

Doçent kadrosu daimi statüde olup, atanmak isteyen adayların özgeçmişlerini, noterden 
tasdikli doçentlik belgelerini, bilimsel çalışma ve yayınlarını (CD veya USB) taşınabilir belleğe 4 
nüsha halinde dilekçelerine ekleyerek ilan tarihinden itibaren on beş (15) gün içinde bizzat 
başvurmaları, ayrıca Doçent kadrosuna başvuracak adayların Üniversitelerarası Kurul tarafından 
değişecek bilim alanları için ayrı ayrı belirlenen ve halen yürürlükte olan Doçentlik kriterlerini 
sağlamış olmaları gerekmektedir. 

Doktor Öğretim Üyesi kadrosuna başvuracak adayların özgeçmişlerini, noter tasdikli 
doktora belgelerini, bilimsel çalışma ve yayınlarını (CD veya USB) taşınabilir belleğe 4 nüsha 
halinde dilekçelerine ekleyerek ilan tarihinden itibaren on beş (15) gün içinde ilgili birime bizzat 
başvurmaları gerekmektedir. 

Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dile Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim 
Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmeliğin 8. Maddesinin 7. Fıkrasının (ç) bendi 
uyarınca yabancı dille eğitim yapan bölümlerde yabancı dil şartı aranmaktadır. 

Yurt dışından alınmış diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış 
olması gerekmektedir. 

Belirtilen şartları taşımayan ve süresi içerisinde başvurmayan adayların başvuruları ile 
postayla yapılan başvurular dikkate alınmayacaktır. 

TIP FAKÜLTESİ 

Anabilim Dalı 
Kadro 

Unvanı 
Adet Aranan Şartlar 

Tıbbi Biyoloji Profesör 1 

- Tıp doktoru olmak. - İmmünoloji doktorası yapmış olmak.  

- Tümör immünolojisi ve kanser biyomarker keşfi ve Gen 

ekspreyon arrayleri, RNA dizileme analizleri ve büyük data 

analizleri üzerine çalışmalar ve yayın yapmış olmak. 

Kadın Hastalıkları 

ve Doğum 
Profesör 1 

- Azalmış over rezervi ve tüp bebek başarısızlıklarında 

immünolojinin önemi konularında deneyimli olup, çalışmalar 

yapmış olmak. 
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Genel Cerrahi Doçent 1 
- Karaciğer ve böbrek transplantasyon cerrahisinde deneyimli 

olmak. 

Anesteziyoloji ve 

Reanimasyon 
Doçent 1 - Yoğun bakım alanında deneyimli olmak. 

Tıbbi Biyoloji Doçent 1 
- Doktora sonrası Kök hücre Biyolojisi ve Doku Mühendisliği 

alanlarında bilimsel yayınlar yapmış olmak 

Fizik Tedavi ve 

Rehabilitasyon 

Dr. Öğr. 

Üyesi 
1 

- Nörolojik Rehabilitasyon alanında çalışmaları olup, deneyimli 

olmak. 

 

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ 

Bölüm Kadro Unvanı Adet Aranan Şartlar 

Temel 

Bilimler 

Dr. Öğr. Üyesi 1 

- Kimya Mühendisliği lisans eğitimi ile Kimya ve Biyoloji 

Mühendisliği alanında doktora yapmış olmak - Medikal 

Biyoteknoloji konularında araştırma yapmış olmak. 

Dr. Öğr. Üyesi 1 
- Matematik lisans eğitimi ile Matematik alanında doktora 

yapmış olmak. 

Dr. Öğr. Üyesi 1 
- Fizik lisans eğitimi ile Fizik üzerine doktora yapmış olmak,  

- Medikal Fizik alanında araştırmalar yapmış olmak. 

Dr. Öğr. Üyesi 1 

- Kimya lisans eğitimi ile Kimya alanında doktora yapmış 

olmak,  

- Medikal Biyoteknoloji konularında araştırma yapmış olmak. 
 

FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ 

Bölüm Kadro Unvanı Adet Aranan Şartlar 

Psikoloji 

(İngilizce) 
Dr. Öğr. Üyesi 1 

- Endüstri/Örgüt Psikolojisi veya Örgütsel Davranış alanında 

doktora yapmış olmak,  

- Kariyer gelişimi ve planlaması, öğrencilerin yetkinlik gelişimi 

konularında çalışmaları bulunmak. 
 

SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU 

Kadro Unvanı Adet Aranan Şartlar 

Profesör 1 - Gastroenteroloji uzmanı olmak. 
 
BAŞVURU ADRESİ: 

Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi 

Kerem Aydınlar Kampüsü, Kayışdağı Cad. No: 32 Ataşehir-İSTANBUL 

Tel: 0216 500 44 44 
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İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığından: 
MÜFETTİŞ YARDIMCISI GİRİŞ SINAVI DUYURUSU 
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Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlüğünden: 
SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ 

4/B (SÖZLEŞMELİ PERSONEL) ALIM İLANI 
Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar ile ek ve değişikliklerine göre 657 
Sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4. maddesinin B fıkrasına göre Samsun il ve 

ilçelerindeki Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sağlık Uygulama Ve Araştırma Merkezi’ne bağlı 
birimlerde istihdam edilmek üzere 2018 KPSSP3 puan sıralaması esas alınmak suretiyle toplam 
90 (doksan) adet sözleşmeli personel (Hemşire) alınacaktır. 

NİTELİK 

KODU 
UNVANI ADEDİ ARANILAN NİTELİKLER 

HM01 Hemşire 80 
Hemşirelik Fakültesi ya da Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü 

veya Hemşirelik Yüksekokulu 4 yıllık lisans mezunu olmak. 

HM02 Hemşire 6 

Hemşirelik Fakültesi ya da Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü 

veya Hemşirelik Yüksekokulu 4 yıllık lisans mezunu olmak ve Yoğun 

Bakım Hemşireliği Sertifikasına sahip olmak. 

HM03 Hemşire 4 

Hemşirelik Fakültesi ya da Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü 

veya Hemşirelik Yüksekokulu 4 yıllık lisans mezunu olmak. ÖSYM 

Başkanlığınca yapılan Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavına (YDS) 

katılarak en az 60 Puan aldığını belgelemek veya bu seviyede bildiğine 

ilişkin uluslararası geçerliliği bulunan bir dil belgesine sahip olmak 

(Yabancı dil belgesinin 01.01.2016 tarihinden sonra alınmış olması 

gerekmektedir.) 

ARANILAN GENEL KOŞULLAR: 
1- Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşı olmak. 
2- Kamu haklarından mahrum bulunmamak, 
3- Türk Ceza Kanununun 53. maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten 

işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile 
Devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli 
savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikap, rüşvet, 
dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin 
ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık 
suçlarından mahkum olmamak. 

4- 657 sayılı Kanunun 53’ncü madde hükümleri saklı kalmak kaydı ile görevini devamlı 
yapmasına engel olabilecek vücut veya akıl hastalığı ile engelli bulunmamak. 

5- Erkek adayların askerlikle ilişkisi bulunmaması(askerliğini yapmış veya tecil ettirmiş 
olmak.) 

6- Son 1 (bir) yıl içerisinde sözleşmeli personel olarak istihdam edilenlerden, hizmet 
sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin 
feshedilmemiş olması veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu kararı ile belirlenen 
istisnalar hariç sözleşmesini tek taraflı fesih etmemiş olmak. 
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7- Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak. 
8- Daha önceden kurumumuzda çalışırken kurumumuzca iş akdi fesih edilenlerle, kendi 

isteği ile görevinden istifa edenlerin başvuruları kabul edilmeyecektir. 
ARANILAN ÖZEL KOŞULLAR 
1- HM02 nitelik koduna başvuracak adaylar için Sağlık Bakanlığı onaylı Yoğun Bakım 

Hemşireliği sertifikasına sahip olmak şartı aranacaktır. 
2- HM03 nitelik koduna başvuracak adaylar için Yabancı dil belgelerinin denkliği 

hususunda ÖSYM Başkanlığının 18/09/2017 tarihli Yabancı Dil Sınavları Eşdeğerlik Yönergesi 
ve 25/02/2016 tarihli Eşdeğerlik Tablosu esas alınacaktır. 

3- HM03 nitelik koduna başvuracak adaylar için ÖSYM Başkanlığınca yapılan Yabancı 
Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavına (YDS) katılarak en az 60 puan aldığını belgelemek veya bu 
seviyede bildiğine ilişkin uluslararası geçerliliği bulunan bir dil belgesine sahip olmak 

BAŞVURU ŞEKLİ, YERİ, ZAMANI ve İSTENİLEN BELGELER: 
Adayların bu ilanın yayım tarihinden itibaren 15 gün içerisinde; 
1- Başvuru Dilekçesi (www.omu.edu.tr adresinden temin edilecektir) 
2- Nüfus cüzdanı aslı ve fotokopisi 
3- Diploma aslı ve fotokopisi veya mezuniyet belgesi 
4- Kamu Personeli Seçme Sınavı Sonuç Belgesi (2018 KPSS:P3 puanını gösteren belge) 
5- Erkek adaylar için askerlik durum belgesi 
6- 1 adet vesikalık fotoğraf ile birlikte Ondokuz Mayıs Üniversitesi Personel Daire Başkanlığına 

şahsen başvurmaları gerekmektedir. (Posta ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir). 
* Vekâlet ile başvurularda sadece noter onaylı vekâlet kabul edilecek olup, vekâletname 

ile yapılacak başvurularda vekâletnamenin aslı ve vekâlet edenin kimliğinin aslını ibraz etmesi 
zorundadır. 

** e-Devlet üzerinden alınan karekodlu tüm belgeler kabul edilecektir. 
BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SONUÇLARI: 
KPSS puan sıralaması sonrasında asıl ve yedek adayların isimleri başvuru bitim 

tarihinden sonraki 7 (yedi) iş günü içerisinde Personel Daire Başkanlığı tarafından belirlenecektir. 
Yerleştirme sonuçları www.omu.edu.tr adresinde yayınlanacaktır. Asıl kazananlardan süresi 
içerisinde başvuran olmadığı takdirde veya aranan şartları taşımadığı tespit edilenlerin yerine 
yedek adaylardan sırasıyla yerleştirme yapılacaktır. Bu ilan tebliğ mahiyetinde olacağından ayrıca 
tebligat yapılmayacaktır. Atanmaya hak kazanan adaylar sonuçların www.omu.edu.tr adresinde 
yayımlandığı tarihten itibaren 7 (yedi) gün içerisinde İşe başlamaları için gerekli evrakları 
tamamlayarak şahsen Personel Daire Başkanlığına teslim etmeleri gerekmektedir. İşe başlama 
için gerekli evraklar, başvuru zamanı ve yeri ile ilgili bilgilerin www.omu.edu.tr adresinden takip 
edilmesi gerekmektedir. Belirtilen süre içerisinde istenilen belgeleri tamamlayarak teslim 
etmeyen adaylar haklarını kaybederler. Başvuru ve atama işlemleri sırasında gerçeğe aykırı 
beyanda bulunduğu veya herhangi bir şekilde gerçeği sakladığı tespit edilenlerin sözleşmesi 
yapılmaz. Sözleşme yapılmış olsa dahi fesih edilir. 

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

YASAMA BÖLÜMÜ

TBMM KARARLARI
1266 Türkiye’nin Milli Güvenliğine Yönelik Ayrılıkçı Hareketler, Terör Tehdidi ve Her Türlü Güvenlik

Riskine Karşı Uluslararası Hukuk Çerçevesinde Gerekli Her Türlü Tedbiri Almak, Irak ve
Suriye’deki Tüm Terörist Örgütlerden Ülkemize Yönelebilecek Saldırıları Bertaraf Etmek ve
Kitlesel Göç Gibi Diğer Muhtemel Risklere Karşı Ulusal Güvenliğimizin İdame Ettirilmesini
Sağlamak İçin Hudut, Şümul, Miktar ve Zamanı Cumhurbaşkanınca Takdir ve Tayin Olunacak
Şekilde, Gerektiğinde Türk Silahlı Kuvvetlerinin Yabancı Ülkelere Gönderilmesi, Yabancı Silahlı
Kuvvetlerin Türkiye’de Bulunması ve Bu Kuvvetlerin Cumhurbaşkanının Belirleyeceği Esaslara
Göre Kullanılması ile Cumhurbaşkanı Tarafından Belirlenecek Esaslara Göre Gerekli
Düzenlemelerin Yapılması İçin Anayasa’nın 92’nci Maddesi Uyarınca Türkiye Büyük Millet
Meclisinin 2/10/2014 Tarihli ve 1071 Sayılı Kararıyla Verilen ve Son Olarak 8/10/2019 Tarihli ve
1231 Sayılı Türkiye Büyük Millet Meclisi Kararıyla 30/10/2020 Tarihine Kadar Uzatılan İzin
Süresinin 30/10/2020 Tarihinden İtibaren Bir Yıl Uzatılmasına Dair Karar

1267 Mardin Milletvekili Tuma Çelik’in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılmasına Dair Karar

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

CUMHURBAŞKANI KARARI
–– Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları Anonim Şirketine Ait Mersin İli, Akdeniz İlçesi, Kazanlı Mevkiinde

Yer Alan Soda ve Krom Üretim Tesisleri ile Adana İli, Seyhan İlçesi, Arabali Mevkiinde Yer Alan Tuz
İşletmesinde Petrol-İş Sendikası Tarafından Alınmış Olan Grev Kararının, Genel Sağlığı ve Millî
Güvenliği Bozucu Nitelikte Görüldüğünden 60 Gün Süreyle Ertelenmesi Hakkında Karar (Karar
Sayısı: 3077)

YÖNETMELİKLER
–– Tarım Makineleri ve Tarım Teknolojisi Araçlarının Deney ve Denetim Esaslarına İlişkin Yönetmelik
–– Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair
Yönetmelik

–– Sebze ve Meyve Ticareti ve Toptancı Halleri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair
Yönetmelik

–– Emeklilik Gözetim Merkezi Çalışma Esasları Yönetmeliği

TEBLİĞLER
–– Tarımsal Mekanizasyon Araçlarının Kredili Satışına Esas Deney ve Denetimlerle İlgili Tebliğ (Tebliğ

No: 2000/37)’in Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Tebliğ
–– 2020 Yılı Eylül Ayına Ait Dahilde İşleme İzin Belgelerinin (D1) Listesi
–– 2020 Yılı Eylül Ayına Ait Yurt İçi Satış ve Teslim Belgelerinin (D3) Listesi
–– 2020 Yılı Eylül Ayına Ait Hariçte İşleme İzin Belgelerinin (H) Listesi
–– 2020 Yılı Eylül Ayına Ait Vergi, Resim ve Harç İstisnası Belgelerinin (Y) Listesi
–– Firma Talebine İstinaden İptal Edilen Dahilde İşleme İzin Belgeleri Listesi
–– Yatırım Fonlarının Finansal Raporlama Esaslarına İlişkin Tebliğ (II-14.2)’de Değişiklik Yapılmasına

Dair Tebliğ (II-14.2.c)
–– Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği (III-48.1)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair

Tebliğ (III-48.1.e)
–– Girişim Sermayesi Yatırım Fonlarına İlişkin Esaslar Tebliği (III-52.4)’nde Değişiklik Yapılmasına

Dair Tebliğ (III-52.4.b)

YARGI BÖLÜMÜ

ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI
–– Anayasa Mahkemesinin 17/7/2020 Tarihli ve E: 2019/40, K: 2020/40 Sayılı Kararı
–– Anayasa Mahkemesinin 17/9/2020 Tarihli ve 2018/30030 Başvuru Numaralı Kararı

NOT: 8/10/2020 tarihli ve 31268 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de, Orta Vadeli Mali Plan (2021-2023),
2021-2023 Dönemi Yatırım Programı Hazırlıkları ile İlgili 2020/12 Sayılı Cumhurbaşkanlığı
Genelgesi ve 2021-2023 Dönemi Bütçe Çağrısı ve Eki Bütçe Hazırlama Rehberi yayımlanmıştır.

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




