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       YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

MİLLETLERARASI ANDLAŞMALAR

           Karar Sayısı : 2013/4356
           17 Kasım 2012 tarihinde Kahire’de imzalanan ekli “Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti
ile Mısır Arap Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Sağlıkta Performans Uygulamaları Alanında
İşbirliğine Dair Çalışma Protokolü”nün onaylanması; Dışişleri Bakanlığının 22/1/2013 tarihli
ve HUM/9994659 sayılı yazısı üzerine, 31/5/1963 tarihli ve 244 sayılı Kanunun 3 üncü ve 5 inci
maddelerine göre, Bakanlar Kurulu’nca 14/2/2013 tarihinde kararlaştırılmıştır.

                                                                                                                                       Abdullah GÜL
                                                                                                                                  CUMHURBAŞKANI
    Recep Tayyip ERDOĞAN
                  Başbakan

                   B. ARINÇ                                    M. ŞİMŞEK                                  B. ATALAY                                  B. BOZDAĞ
           Başbakan Yardımcısı                   Başbakan Yardımcısı V.                  Başbakan Yardımcısı                     Başbakan Yardımcısı

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

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

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

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

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

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

Başbakanlık
Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır

13 Mart 2013
ÇARŞAMBA
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TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ İLE MISIR ARAP CUMHURİYETİ
HÜKÜMETİ ARASINDA SAĞLIKTA PERFORMANS UYGULAMALARI

ALANINDA İŞBİRLİĞİNE DAİR ÇALIŞMA PROTOKOLÜ

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Mısır Arap Cumhuriyeti Hükümeti (bundan sonra Taraflar
olarak anılacaktır), iki ülke arasında işbirliğinin geliştirilmesini teminen, 26 Temmuz 1999 ta-
rihinde İskenderiye’de imzalanan "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Mısır Arap Cumhuriyeti
Hükümeti Arasında Sağlık ve Tıp Alanında İşbirliğine Dair Anlaşma"ya dayanarak aşağıdaki
hususlarda mutabık kalmışlardır:

MADDE 1

Taraflar, eşitlik, karşılıklılık ilkelerine dayalı, karşılıklı fayda temeline ve kendi ulusal
mevzuatlarına uygun olarak, sağlıkta performans uygulamaları alanında aşağıda belirtilen alan-
larda işbirliği yapacaklardır:

-Sağlık hizmetlerinde kalite geliştirme çalışmaları,
-Performansa dayalı ödeme sistemi,
-Kurumsal performans değerlendirme çalışmaları,
-Yönetici performansı değerlendirme çalışmaları,
-Hasta ve çalışan güvenliği.

MADDE 2

Taraflar belirtilen işbirliğini, karşılıklı uzman değişimi, ziyaretler, danışmanlık hizmeti
verilmesi, görüş alış-verişinde bulunulması, konferans ve bilimsel toplantılara katılımın teşvik
edilmesi yolları ile yapacaklardır.

MADDE 3

İşbu Çalışma Protokolü çerçevesinde her iki ülkenin uzmanlarının ve diğer personelinin
olası kısa süreli ziyaretlerinde aksi hüküm bulunmadığı taktirde;

• Gönderen taraf, ev sahibi ülkeye gidiş dönüş seyahat masraflarını karşılayacaktır.
• Ev sahibi ülke, ziyaretçi ülkenin iaşe ve ibate ile ilgili tüm giderlerini karşılayacaktır.
Bu süre iki haftayı geçmeyecektir.

MADDE 4

İşbu Anlaşma’nın hükümlerinin uygulanmasını Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı
ve Mısır Arap Cumhuriyeti Sağlık ve Nüfus Bakanlığı sağlayacaklardır.

MADDE 5

İşbu Çalışma Protokolü, yürürlüğe girmesine dair yurtiçinde gerekli yasal prosedürlerin
tamamlandığını teyit eden son diplomatik notanın alındığı tarihten itibaren yürürlüğe girecektir.

İşbu Çalışma Protokolü 26 Temmuz 1999 tarihinde İskenderiye’de imzalanan "Türkiye
Cumhuriyeti Hükümeti ile Mısır Arap Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Sağlık ve Tıp Alanında
İşbirliğine Dair Anlaşma" ile eş zamanlı yürürlükte kalacaktır.

İşbu Çalışma Protokolü, Kahire’de, 17 Kasım 2012 tarihinde Türkçe, Arapça ve İngi-
lizce dillerinde ikişer orijinal nüsha halinde ve bütün metinler eşit geçerlikte olmak üzere im-
zalanmıştır. Yorum farklılığı halinde İngilizce metin esas alınacaktır.

Türkiye Cumhuriyeti Mısır Arap Cumhuriyeti
Hükümeti Adına Hükümeti Adına

Ahmet Davutoğlu Mohamed Kamel Amr
Dışişleri Bakanı Dışişleri Bakanı
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           Karar Sayısı : 2013/4384

           10 Mart 2011 tarihinde Ankara’da imzalanan ve 15/1/2013 tarihli ve 6394 sayılı Ka-

nunla onaylanması uygun bulunan ekli “Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Sırbistan

Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Başta Terörizm ve Örgütlü Suçlar Olmak Üzere Ağır Suçlarla

Mücadelede İşbirliği Anlaşması”nın onaylanması; Dışişleri Bakanlığının 14/2/2013 tarihli ve

2452733 sayılı yazısı üzerine, 31/5/1963 tarihli ve 244 sayılı Kanunun 3 üncü maddesine göre,

Bakanlar Kurulu’nca 22/2/2013 tarihinde kararlaştırılmıştır.

                                                                                                                                       Abdullah GÜL

                                                                                                                                  CUMHURBAŞKANI

    Recep Tayyip ERDOĞAN

                  Başbakan

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

           Başbakan Yardımcısı                     Başbakan Yardımcısı                    Başbakan Yardımcısı                     Başbakan Yardımcısı

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

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

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

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

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

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

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

                İçişleri Bakanı                             Kalkınma Bakanı                    Kültür ve Turizm Bakanı                       Maliye Bakanı

                                          N. AVCI                                           İ. YILMAZ                                          V. EROĞLU

                                Milli Eğitim Bakanı                         Milli Savunma Bakanı                      Orman ve Su İşleri Bakanı

                                                    M. MÜEZZİNOĞLU                                           B. YILDIRIM

                                                          Sağlık Bakanı                         Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı
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TÜZÜK

           Karar Sayısı : 2013/4361

           Ekli “Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu Tüzüğünün Yürürlükten

Kaldırılmasına Dair Tüzük”ün yürürlüğe konulması; Çevre ve Şehircilik Bakanlığının

27/11/2012 tarihli ve 6762 sayılı yazısı üzerine, Bakanlar Kurulu'nca 22/2/2013 tarihinde karar-

laştırılmıştır.

                                                                                                                                       Abdullah GÜL

                                                                                                                                  CUMHURBAŞKANI

    Recep Tayyip ERDOĞAN

                  Başbakan

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

           Başbakan Yardımcısı                     Başbakan Yardımcısı                    Başbakan Yardımcısı                     Başbakan Yardımcısı

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

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

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

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

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

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

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

                İçişleri Bakanı                             Kalkınma Bakanı                    Kültür ve Turizm Bakanı                       Maliye Bakanı

                                          N. AVCI                                           İ. YILMAZ                                          V. EROĞLU

                                Milli Eğitim Bakanı                         Milli Savunma Bakanı                      Orman ve Su İşleri Bakanı

                                                    M. MÜEZZİNOĞLU                                           B. YILDIRIM

                                                          Sağlık Bakanı                         Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı

TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TEFTİŞ KURULU TÜZÜĞÜNÜN

YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMASINA DAİR TÜZÜK

MADDE 1 – 18/7/1991 tarih ve 91/2019 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe

konulan Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu Tüzüğü yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 2 – Danıştayca incelenmiş olan bu Tüzük yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Tüzük hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.
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BAKANLAR KURULU KARARLARI

           Karar Sayısı : 2013/4296

           2013 Yılı Yatırım Programında 2010A010090 proje numarası ile yer alan Konya-Çumra

III. Merhale (KOP) projesi kapsamında olan Bozkır Barajı’nın yapımı maksadıyla, ekli haritada

gösterilen güzergâh ve alanlarda bulunan taşınmazların Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü

tarafından acele kamulaştırılması; Orman ve Su İşleri Bakanlığının 23/1/2013 tarihli ve 113

sayılı yazısı üzerine, 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun 27 nci maddesine göre, Bakanlar

Kurulu’nca 1/2/2013 tarihinde kararlaştırılmıştır.

                                                                                                                                       Abdullah GÜL

                                                                                                                                  CUMHURBAŞKANI

    Recep Tayyip ERDOĞAN

                  Başbakan

                   B. ARINÇ                                    C. YILMAZ                                  B. ATALAY                                  B. BOZDAĞ

           Başbakan Yardımcısı                   Başbakan Yardımcısı V.                  Başbakan Yardımcısı                     Başbakan Yardımcısı

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

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

                     F. ÇELİK                                   E. BAYRAKTAR                                 H. YAZICI                                M. Z. ÇAĞLAYAN

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

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

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

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

                İçişleri Bakanı                             Kalkınma Bakanı                    Kültür ve Turizm Bakanı                       Maliye Bakanı

                                          N. AVCI                                           İ. YILMAZ                                          V. EROĞLU

                                Milli Eğitim Bakanı                         Milli Savunma Bakanı                      Orman ve Su İşleri Bakanı

                                                    M. MÜEZZİNOĞLU                                           B. YILDIRIM

                                                          Sağlık Bakanı                         Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı
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           Karar Sayısı : 2013/4312
           Ekli “Türkiye Cumhuriyeti, Maliye Bakanlığı, Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkan-
lığı (MASAK) ile Güney Afrika Cumhuriyeti Mali İstihbarat Merkezi (FIC) Arasında Karapara
Aklama ve Terörizmin Finansmanı ile İlgili Finansal İstihbarat Değişiminde İşbirliğine Dair
Mutabakat Muhtırası”nın yürürlüğe konulması; Maliye Bakanlığının 30/1/2013 tarihli ve 631
sayılı yazısı üzerine, 5549 sayılı Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanunun
12 nci maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 11/2/2013 tarihinde kararlaştırılmıştır.

                                                                                                                                       Abdullah GÜL
                                                                                                                                  CUMHURBAŞKANI
    Recep Tayyip ERDOĞAN
                  Başbakan

                   B. ARINÇ                                  A. BABACAN                                B. ATALAY                                   N. ERGÜN
           Başbakan Yardımcısı                     Başbakan Yardımcısı                    Başbakan Yardımcısı                   Başbakan Yardımcısı V.

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

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

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

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

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

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

TÜRKİYE CUMHURİYETİ, MALİYE BAKANLIĞI, MALİ SUÇLARI ARAŞTIRMA
KURULU BAŞKANLIĞI (MASAK) İLE GÜNEY AFRİKA CUMHURİYETİ

MALİ İSTİHBARAT MERKEZİ (FIC) ARASINDA KARAPARA
AKLAMA VE TERÖRİZMİN FİNANSMANI İLE İLGİLİ

FİNANSAL İSTİHBARAT DEĞİŞİMİNDE
İŞBİRLİĞİNE DAİR MUTABAKAT

MUHTIRASI

Türkiye Cumhuriyeti, Maliye Bakanlığı, Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı
(MASAK) ile Güney Afrika Cumhuriyeti Mali İstihbarat Merkezi (FIC) - bundan sonra “Yetkili
Makamlar” diye anılacaktır - karşılıklı menfaat ve işbirliği anlayışı içinde, mütekabiliyet esa-
sına dayalı olarak ve her bir Yetkili Makamın ulusal mevzuatı çerçevesinde karapara aklama,
terörizmin finansmanı ve ilgili suç faaliyeti konusunda bilgi değişimini kolaylaştırmak üzere
aşağıdaki şekilde mutabakata varmışlardır.

1 – Amaç
(1) Yetkili Makamlar, karapara aklama, terörizmin finansmanı ve ilgili suç faaliyetine

karıştığından şüphe edilen kişilerin analiz, inceleme ve soruşturmasına yardımcı olabilecek
bilgiyi, kendiliğinden veya talep üzerine birbirlerine sağlayarak işbirliği yapacaklardır.

(2) Yetkili Makamlar arasındaki işbirliği ve bilgi değişimi Yetkili Makamların ulusal
yasal sistemlerine uygun olarak yapılacaktır.
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2 – Talebin Gerekçelendirilmesi
(1) Her bir talep ulusal mevzuatın izin verdiği ölçüde aşağıdaki hususları içerir:
(a) Talepte bulunan Yetkili Makam tarafından konuyla ilgili olarak bilinen vakıaların

kısa bir açıklaması,
(b) Konuyu tanımlayan mevcut tüm bilgiler,
(c) Varsa şüphelenilen suçlara ve suçlamalara ilişkin mevcut tüm bilgiler,
(d) Talebin nedeni ve bilginin kullanım amacı.
3 – Bilginin Kullanımı
(1) Her bir Yetkili Makamdan elde edilen bilgi ve belgeler, bilgiyi veren Yetkili Ma-

kamdan önceden izin alınmaksızın üçüncü bir tarafa verilmeyecek, idari, soruşturma veya ko-
vuşturma amaçlı olarak kullanılmayacaktır.

(2) Yetkili Makamlar, her bir Yetkili Makamdan elde edilen herhangi bir bilgi veya bel-
genin, bilgiyi veren Yetkili Makamdan önceden izin almaksızın bu Mutabakat Muhtırasında
ifade edilen amaçlar dışında kullanılmasına veya açıklanmasına izin vermeyecektir.

(3) Aklama suçunun öncül suçları ile karapara aklama ve terörün finansmanı suçlarında
herhangi bir değişiklik olduğunda, durum derhal diğer Yetkili Makama bildirilecektir.

4 – Gizlilik
(1) Mevcut Mutabakat Muhtırasının uygulanmasından elde edilen bilgiler gizlidir. Bilgi,

bilgiyi alan Yetkili Makamın kendi kaynaklarından elde ettiği benzer bilgi için ulusal mevzua-
tının şart koştuğu gizlilik içerisinde korunur ve resmi gizliliğe tabi olur.

5 – Talebin Reddi
(1) Yardımlaşma, ulusal mevzuata, uluslararası anlaşmalara veya ulusal güvenliğe aykırı

olacak ise bilgi talebi reddedilebilir. Bilgi talebinde bulunan Yetkili Makama talebin reddine
ilişkin sebepler bildirilecektir.

6 – Prosedür
(1) Yetkili Makamlar, bu Mutabakat Muhtırasının uygulanması amacı ile, her bir ülkenin

mevzuatına uyumlu olarak kabul edilebilir iletişim prosedürleri için müşterek düzenleme ya-
pacaklar ve birbirleri ile istişarede bulunacaklardır.

(2) Yetkili Makamlar arasındaki iletişim İngilizce olarak gerçekleştirilecektir.
7 – Değişiklikler
(1) Bu Mutabakat Muhtırası karşılıklı rıza ile her zaman değiştirilebilir. Yetkili Ma-

kamlar, bu değişikliklere dair onaylarını nota değişimi ile bildirecekler ve değişiklik onayı son
bildirim tarihinde yürürlüğe girecektir.

8 – Fesih
(1) Bu Mutabakat Muhtırası her zaman feshedilebilir. Fesih, diğer Yetkili Makamdan

yazılı bildirimin alınmasından itibaren yürürlüğe girecektir.
(2) Bu Mutabakat Muhtırasının 3(1) ve 3(2) ile 4 üncü maddelerinde yer alan yüküm-

lülükler Mutabakat Muhtırası fesih olsa bile Yetkili Makamları bağlamaya devam edecektir.
9 – Yürürlük Tarihi
(1) Yetkili Makamlar bu Mutabakat Muhtırasının onaylandığını nota değişimi ile bil-

direcekler ve Mutabakat Muhtırası son bildirim tarihinde yürürlüğe girecektir.
Bu Mutabakat Muhtırası 20 Aralık 2012 tarihinde Ankara’da ve 15 Ocak 2013 tarihinde

Pretoria’da iki suret İngilizce orijinal metin olarak imzalanmıştır.

Türkiye Cumhuriyeti, Maliye Güney Afrika Cumhuriyeti Mali
Bakanlığı, Mali Suçları Araştırma İstihbarat Merkezi (FIC) adına
Kurulu Başkanlığı (MASAK) adına

Mürsel Ali KAPLAN Murray MICHELL
MASAK Başkanı FIC Başkanı
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           Karar Sayısı : 2013/4316
           Ordu İli, Çamaş ve Fatsa İlçelerinde tesis edilecek Atilla Regülatörü ve Hidroelektrik
Santralinin yapımı amacıyla ekli listede bulundukları yer ile parsel numaraları belirtilen taşın-
mazların Hazine adına tescil edilmek üzere Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu tarafından
acele kamulaştırılması; Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının 4/2/2013 tarihli ve 164 sayılı
yazısı üzerine, 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun 27 nci maddesine göre, Bakanlar Kuru-
lu'nca 11/2/2013 tarihinde kararlaştırılmıştır. 

                                                                                                                                       Abdullah GÜL
                                                                                                                                  CUMHURBAŞKANI
    Recep Tayyip ERDOĞAN

                  Başbakan

                   B. ARINÇ                                  A. BABACAN                                B. ATALAY                                   N. ERGÜN

           Başbakan Yardımcısı                     Başbakan Yardımcısı                    Başbakan Yardımcısı                   Başbakan Yardımcısı V.

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

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

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

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

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

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

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

                İçişleri Bakanı                             Kalkınma Bakanı                    Kültür ve Turizm Bakanı                       Maliye Bakanı

                                          N. AVCI                                           İ. YILMAZ                                          V. EROĞLU

                                Milli Eğitim Bakanı                         Milli Savunma Bakanı                      Orman ve Su İşleri Bakanı

                                                    M. MÜEZZİNOĞLU                                           B. YILDIRIM

                                                          Sağlık Bakanı                         Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı
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           Karar Sayısı : 2013/4319

           Ekli listede ili, ilçesi ve sınırları belirtilen yerlerde arazi toplulaştırması yapılması; Gıda,

Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının 28/1/2013 tarihli ve 1464 sayılı yazısı üzerine, 3/7/2005

tarihli ve 5403 sayılı Kanunun 17 nci maddesine göre, Bakanlar Kurulu'nca 11/2/2013 tarihinde

kararlaştırılmıştır.

                                                                                                                                       Abdullah GÜL

                                                                                                                                  CUMHURBAŞKANI

    Recep Tayyip ERDOĞAN

                  Başbakan

                   B. ARINÇ                                  A. BABACAN                                B. ATALAY                                   N. ERGÜN

           Başbakan Yardımcısı                     Başbakan Yardımcısı                    Başbakan Yardımcısı                   Başbakan Yardımcısı V.

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

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

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

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

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

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

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

                İçişleri Bakanı                             Kalkınma Bakanı                    Kültür ve Turizm Bakanı                       Maliye Bakanı

                                          N. AVCI                                           İ. YILMAZ                                          V. EROĞLU

                                Milli Eğitim Bakanı                         Milli Savunma Bakanı                      Orman ve Su İşleri Bakanı

                                                    M. MÜEZZİNOĞLU                                           B. YILDIRIM

                                                          Sağlık Bakanı                         Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı
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           Karar Sayısı : 2013/4365

           Ankara İli, Elmadağ İlçesi, Yenice, Yenidoğan ve Yenipınar mahalleleri sınırları

içerisinde bulunan ve ekli kroki ile listede sınır ve koordinatları gösterilen alanın riskli alan

ilan edilmesi; Çevre ve Şehircilik Bakanlığının 31/1/2013 tarihli ve 539 sayılı yazısı üzerine,

6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanunun 2 nci maddesine

göre, Bakanlar Kurulu’nca 22/2/2013 tarihinde kararlaştırılmıştır.

                                                                                                                                       Abdullah GÜL

                                                                                                                                  CUMHURBAŞKANI

    Recep Tayyip ERDOĞAN

                  Başbakan

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

           Başbakan Yardımcısı                     Başbakan Yardımcısı                    Başbakan Yardımcısı                     Başbakan Yardımcısı

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

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

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

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

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

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

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

                İçişleri Bakanı                             Kalkınma Bakanı                    Kültür ve Turizm Bakanı                       Maliye Bakanı

                                          N. AVCI                                           İ. YILMAZ                                          V. EROĞLU

                                Milli Eğitim Bakanı                         Milli Savunma Bakanı                      Orman ve Su İşleri Bakanı

                                                    M. MÜEZZİNOĞLU                                           B. YILDIRIM

                                                          Sağlık Bakanı                         Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı
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           Karar Sayısı : 2013/4366

           İzmir İli, Konak İlçesi, Ege Mahallesi sınırları içerisinde bulunan ve ekli kroki ve

koordinat listesinde sınırları gösterilen alanın kentsel dönüşüm ve gelişim proje alanı ilan

edilmesi; Çevre ve Şehircilik Bakanlığının 24/1/2013 tarihli ve 364 sayılı yazısı üzerine, 5393

sayılı Belediye Kanununun 73 üncü maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 22/2/2013 tarihinde

kararlaştırılmıştır.

                                                                                                                                       Abdullah GÜL

                                                                                                                                  CUMHURBAŞKANI

    Recep Tayyip ERDOĞAN

                  Başbakan

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

           Başbakan Yardımcısı                     Başbakan Yardımcısı                    Başbakan Yardımcısı                     Başbakan Yardımcısı

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

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

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

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

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

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

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

                İçişleri Bakanı                             Kalkınma Bakanı                    Kültür ve Turizm Bakanı                       Maliye Bakanı

                                          N. AVCI                                           İ. YILMAZ                                          V. EROĞLU

                                Milli Eğitim Bakanı                         Milli Savunma Bakanı                      Orman ve Su İşleri Bakanı

                                                    M. MÜEZZİNOĞLU                                           B. YILDIRIM

                                                          Sağlık Bakanı                         Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı
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           Karar Sayısı : 2013/4401

           6292 sayılı Orman Köylülerinin Kalkınmalarının Desteklenmesi ve Hazine Adına Or-

man Sınırları Dışına Çıkarılan Yerlerin Değerlendirilmesi ile Hazineye Ait Tarım Arazilerinin

Satışı Hakkında Kanun uyarınca yapılacak satış ve iade işlemlerinde fiilen görevlendirilenlere

fazla çalışma ücreti ödenmesine ilişkin ekli Kararın yürürlüğe konulması; Maliye Bakanlığının

30/1/2013 tarihli ve 1051 sayılı yazısı üzerine, 27/6/1989 tarihli ve 375 sayılı Kanun Hükmünde

Kararnamenin ek 13 üncü maddesine göre, Bakanlar Kurulu'nca 11/2/2013 tarihinde karar-

laştırılmıştır.

                                                                                                                                       Abdullah GÜL

                                                                                                                                  CUMHURBAŞKANI

    Recep Tayyip ERDOĞAN

                  Başbakan

                   B. ARINÇ                                  A. BABACAN                                B. ATALAY                                   N. ERGÜN

           Başbakan Yardımcısı                     Başbakan Yardımcısı                    Başbakan Yardımcısı                   Başbakan Yardımcısı V.

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

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

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

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

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

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

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

                İçişleri Bakanı                             Kalkınma Bakanı                    Kültür ve Turizm Bakanı                       Maliye Bakanı

                                          N. AVCI                                           İ. YILMAZ                                          V. EROĞLU

                                Milli Eğitim Bakanı                         Milli Savunma Bakanı                      Orman ve Su İşleri Bakanı

                                                    M. MÜEZZİNOĞLU                                           B. YILDIRIM

                                                          Sağlık Bakanı                         Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı

Sayfa : 40                               RESMÎ GAZETE                                  13 Mart 2013 – Sayı : 28586

Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 40



11/2/2013 TARİHLİ VE 2013/4401 SAYILI

KARARNAMENİN EKİ

KARAR

Amaç ve kapsam

MADDE 1 – (1) Bu Karar, Maliye Bakanlığı ve Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü

merkez ve taşra teşkilatı ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Mekansal Planlama Genel Müdürlüğü

ve Altyapı ve Kentsel Dönüşüm Hizmetleri Genel Müdürlüğünde istihdam edilen 657 sayılı

Devlet Memurları Kanununa tabi personelden, 19/4/2012 tarihli ve 6292 sayılı Orman Köylü-

lerinin Kalkınmalarının Desteklenmesi ve Hazine Adına Orman Sınırları Dışına Çıkarılan

Yerlerin Değerlendirilmesi ile Hazineye Ait Tarım Arazilerinin Satışı Hakkında Kanun uyarınca

yapılacak satış ve iade işlemlerinde fiilen görevlendirilenlere ödenecek fazla çalışma ücretine

ilişkin usul ve esasları düzenlemek amacıyla hazırlanmıştır.

Dayanak

MADDE 2 – (1) Bu Karar, 27/6/1989 tarihli ve 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararna-

menin ek 13 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Ödemenin usul ve esasları

MADDE 3 – (1) 6292 sayılı Kanun uyarınca yapılacak satış ve iade işlemlerinde günlük

mesai saatleri dışında fazla çalışma yapmasına ihtiyaç duyulan personel ve fazla çalışma yap-

tırılacak toplam süre Maliye Bakanlığı personeli için Maliye Bakanlığınca, Çevre ve Şehircilik

Bakanlığı ile Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü personeli için Çevre ve Şehircilik Bakan-

lığınca belirlenir.

(2) Fazla çalışma ücreti, mesai saatleri dışında fiilen fazla çalışma yapan personele

ödenir.

(3) Her bir personele fazla çalışma ücreti ödenecek süre ayda elli saati ve toplamda altı

ayı geçemez.

(4) Fazla çalışmanın her bir saati için 2013 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanununun

(K) cetvelinde belirlenmiş olan fazla çalışma saat ücretinin (1,45 TL) beş katı esas alınır.

(5) Fazla çalışma yapan personel ile çalışılan gün ve süreleri gösteren Fazla Çalışma

Cetveli düzenlenir ve bu Cetvel fazla çalışma yapan personel ile birim amiri tarafından imza-

lanır.

(6) Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü personeline

yapılacak fazla çalışma ücreti ödemesi döner sermaye bütçelerinden yapılır.

(7) Bu Karar hükümleri, 15/3/2013-15/9/2013 tarihleri arasında uygulanır.

Yürürlük

MADDE 4 – (1) Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 5 – (1) Bu Karar hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.
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BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

                    T.C.

         BAŞBAKANLIK                                                                               8 Mart 2013

       69471265-305-2446

CUMHURBAŞKANLIĞI YÜCE KATINA

            Görüşmelerde bulunmak üzere; 12 Mart 2013 tarihinde Almanya Federal Cumhuriyeti’ne

gidecek olan Başbakan Yardımcısı Bekir BOZDAĞ’ın dönüşüne kadar Başbakan Yardımcılığına,

Başbakan Yardımcısı Bülent ARINÇ’ın vekâlet etmesini yüksek tasviplerine saygıyla arz

ederim.

                                                                                                      Recep Tayyip ERDOĞAN

                                                                                                                   Başbakan

—————
                       T.C.

    CUMHURBAŞKANLIĞI                                                                     8 Mart 2013

     B.01.0.KKB.01-06-74-211

BAŞBAKANLIĞA

           İLGİ : 8/3/2013 tarihli ve 69471265-305-2446 sayılı yazınız.

            Görüşmelerde bulunmak üzere, 12 Mart 2013 tarihinde Almanya Federal Cumhuriyeti’ne

gidecek olan Başbakan Yardımcısı Bekir BOZDAĞ’ın dönüşüne kadar Başbakan Yardımcılığına,

Başbakan Yardımcısı Bülent ARINÇ’ın vekâlet etmesi uygundur.

           Bilgilerini rica ederim.

                                                                                                           Abdullah GÜL

                                                                                                      CUMHURBAŞKANI
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YÖNETMELİKLER

Orman ve Su İşleri Bakanlığı (Meteoroloji Genel Müdürlüğü)’ndan:

METEOROLOJİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DÖNER SERMAYE
İŞLETMESİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç ve kapsam
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Meteoroloji Genel Müdürlüğüne bağlı olarak

kurulmuş olan Döner Sermaye İşletmesinin faaliyet alanları, gelirleri, giderleri ve denetimi ile
bunlara ilişkin diğer hususları belirlemektir.

Dayanak
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, 8/1/1986 tarihli ve 3254 sayılı Meteoroloji Genel

Müdürlüğü Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun 17 nci maddesine dayanılarak hazırlan-
mıştır.

Tanımlar
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Döner sermaye: Meteoroloji Genel Müdürlüğüne kanunlarla verilen asli ve sürekli

kamu görevlerine bağlı olarak ortaya çıkan ve genel idare esaslarına göre yürütülmesi mümkün
olmayan mal ve hizmet üretimine ilişkin faaliyetlerin sürdürülebilmesi için, döner sermaye iş-
letmesine tahsis edilen sermayeyi,

b) Döner sermaye işletme müdürü: Üst Yönetici tarafından usulüne göre görevlendirilen
veya ataması yapılan kişiyi,

c) Döner sermaye işletme müdür yardımcısı: Döner Sermaye İşletme Müdürüne yar-
dımcı olmak üzere, usulüne uygun olarak görevlendirilen veya ataması yapılan kişileri,

ç) Genel Müdür (Üst Yönetici) : Meteoroloji Genel Müdürünü,
d) Genel Müdürlük: Meteoroloji Genel Müdürlüğünü,
e) Harcama yetkilisi: Genel Müdürü veya bu görevi yürütmekle görevlendirilen kişiyi,
f) İşletme: (a) bendi uyarınca tahsis edilen sermayenin tahsis amacını gerçekleştirmek

üzere kurulan Döner Sermaye İşletmesini,
g) Mali Yıl: Takvim yılını,
ğ) Muhasebe birimi: İşletmenin gelir ve alacaklarının tahsili, giderlerin ve borçların

hak sahiplerine ödenmesi, para ve para ile ifade edilebilen değerler ile emanetlerin alınması,
saklanması, ilgililere verilmesi, gönderilmesi ve diğer tüm mali işlemlerin kayıtlarının yapıl-
ması ve raporlanması işlemlerini yürüten birimi,

h) Muhasebe yetkilisi: Muhasebe hizmetlerinin yürütülmesinden ve muhasebe biriminin
yönetiminden sorumlu yöneticiyi,

ı) Muhasebe yetkilisi mutemedi: Muhasebe yetkilisi adına ve hesabına para ve parayla
ifade edilebilen değerleri geçici olarak almaya, muhafaza etmeye, vermeye, göndermeye yetkili
ve bu işlemlerle ilgili olarak doğrudan muhasebe yetkilisine karşı sorumlu olan görevlileri,

ifade eder.

13 Mart 2013 – Sayı : 28586                                  RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 43

Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 43



İKİNCİ BÖLÜM

Faaliyet Alanları, Sermaye, Gelirler ve Giderler

Faaliyet alanları

MADDE 4 – (1) İşletmenin faaliyet alanları aşağıda belirtilmiştir:

a) Genel Müdürlüğün asli görevlerini aksatmamak ve geciktirmemek kaydıyla, gerek-

tiğinde kamu kurum ve kuruluşları ile gerçek ve tüzel kişilerle işbirliği yapmak.

b) Açılacak ihalelere katılmak, teklif vermek veya sipariş almak suretiyle her türlü

meteorolojik bilgiler ile teknik hizmetler üretmek, uygulamak, idari işlemleri yapmak ve bun-

ların üretim hizmetlerine katılmak.

c) Bilgi bankası oluşturulması, yazılım geliştirilmesi, veri girişi ve benzeri bilgi işlem

hizmetlerini üretmek.

ç) Genel Müdürlüğün ürettiği, rapor, bülten, rasat ve hava tahminleri gibi her türlü bilgi

ve belgesi kanuni sınırlamalar saklı kalmak kaydı ile bedeli mukabili isteklilere vermek.

d) Dünya Meteoroloji Teşkilatına üye ülkelerle ve uluslararası kuruluşlarla karşılıklı

işbirliği çerçevesinde bilimsel, teknik ve eğitim amaçlı ulusal ve uluslararası nitelikte toplantı,

kurs, seminer, konferans ve kongre ve benzeri faaliyetlerde bulunmak.

e) Meteorolojik hizmetin gerektirdiği araştırmalar ile meteorolojik hizmetlerde kulla-

nılan alet, cihaz, tesis ve ekipmanların bakım ve onarımlarını yapmak. Gerekli hallerde zorunlu

olan meteorolojik alet ve cihaz imal etmek.

f) Genel Müdürlükçe merkez ve taşra teşkilatında hizmet ve görev amaçlı olarak kul-

lanılacak olan bina, tesis ve rasat parklarının etüt, proje, yapım ve onarım işleri ile taşıtların

bakım ve onarımlarını yapmak.

g) Kalkınma Bakanlığından izinleri alınan yatırımların gerçekleştirilmesi için gerekli

işlemleri yapmak.

ğ) Meteoroloji alanında görsel ve işitsel yayın yapmak maksadı ile verici istasyonları,

program iletim sistemleri ile gerekli stüdyo tesislerini kurmak, geliştirmek, yayın hizmetlerine

yönelik gelir getirici faaliyetlerde bulunmak veya düzenlemek.

h) Görsel ve işitsel amaçlı stüdyolarda kullanılacak alet ve cihazlar ile ilgili araştırmalar

ile bunların bakım ve onarımlarını yapmak. Gerekli hallerde işletme için zorunlu olan alet ve

cihazları imal etmek.

ı) Haber, kültür, bilim, sanat ve benzeri türlerde eğitici ve aydınlatıcı nitelikte program

yapmak veya yaptırmak.

Sermaye

MADDE 5 – (1) İşletmeye 25.000.000.TL. sermaye tahsis edilmiştir. Bu tutar Bakanlar

Kurulu kararı ile arttırabilir. Bu suretle artırılan sermaye elde edilen kârlarla karşılanır.

(2) Ödenmiş sermaye tutarı tahsis edilen sermaye tutarına ulaştıktan sonra elde edilen

kârlar, hesap dönemini izleyen yılın haziran ayının sonuna kadar genel bütçeye gelir kaydedil-

mek üzere İşletmenin bulunduğu yerdeki genel bütçe muhasebe birimine yatırılır.

(3) İşletmenin zararları, dönem net zararı hesabına alınarak, geçmiş yıllar zararları he-

sabında bekletilir ve ertesi yıllar kârları ile kapatılır.
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Sermaye kaynakları
MADDE 6 – (1) İşletmenin sermaye kaynakları;
a) Döner Sermaye faaliyetlerinden elde edilecek kârlardan,
b) Bağış ve yardımlardan,
c) Hazinece verilen ayni yardımlardan,
oluşur.
Gelirler
MADDE 7 – (1) Döner Sermaye İşletmesinin gelirleri aşağıda belirtilmiştir:
a) Faaliyet alanları ile ilgili iş ve hizmetler karşılığı alınan ücretler.
b) Faiz, komisyon, kiralama ve reklam gelirleri.
c) Diğer gelirler.
Giderler
MADDE 8 – (1) Döner Sermaye İşletmesinin giderleri aşağıda belirtilmiştir:
a) Genel Müdürlük hizmetlerinde çalışan personelin, ilgili mevzuat uyarınca ödenmesi

gereken ek ödemeleri ile Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü kadrosunda çalışan memur, söz-
leşmeli personel (657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının
(B) bendine göre çalışan personel), sürekli ve geçici işçilere ait ücret, prim, kesenek, ikramiye,
kıdem tazminatları, iş sonu tazminatları ve diğer özlük haklarına ait giderleri.

b) Personelin yurt içi ve yurt dışı geçici ve sürekli görev yolluk giderleri.
c) Merkez ve taşra birimleri için her türlü demirbaş eşya ve mefruşat alım giderleri.
ç) Haberleşme, ilan, ulaşım ve taşıma ile kırtasiye giderleri.
d) Taşıt, makine teçhizat ve demirbaş malzeme alımları.
e) Merkez ve taşra teşkilatına ait her türlü iletişim devrelerinin devre bağlantıları ve iş-

letme giderleri ile yurt dışı devrelerinin bakım, onarım ve işletme giderleri.
f) Bina ve rasat parkları ile araç ve gereçlerin bakım ve onarım, akaryakıt, ısıtma, su,

temizlik ve aydınlatma giderleri.
g) Hizmetin gerektirdiği, fizibilite, etüt, proje, röleve, eğitim, danışmanlık, müşavirlik,

komisyon ve kiralama giderleri.
ğ) Yurt içi ve yurt dışından; gazete, kitap, dergi, her çeşit süreli ve süresiz yayın, slayt,

fotoğraf, plak, bant, CD ve DVD gibi bilişim teknolojisi yolu ile üretilenler de dahil olmak
üzere her türlü görsel, işitsel ve basılı materyal satın alma, yaptırma, bastırma ve çoğaltma gi-
derleri.

h) Telif, tercüme, yarışma, ödül, kurs ve eğitim ücret ve giderleri.
ı) Meteoroloji alanında görsel ve işitsel yayın yapmak maksadı ile verici istasyonları,

program iletim sistemleri ve stüdyo tesislerinin kurulması, geliştirilmesi, tesislerde kullanılacak
alet ve cihazların satın alınması ile bunların bakım ve onarım giderleri.

i) Haber, kültür, bilim, sanat ve benzeri türlerde eğitici ve aydınlatıcı nitelikte program
yapılması veya yaptırılmasına ait giderler.

j) Meteorolojik hizmetin gerektirdiği araştırma giderleri ile alet, cihaz, tesis ve ekip-
manların bakım ve onarım giderleri, gerekli ve zorunlu hallerde meteorolojik alet ve cihaz imal
ettirilmesine ait giderler.

k) Aletlerin ayar, kalibrasyon, bakım ve onarımları ile ilgili atölye ve tesislerin işletile-
bilmesi için gerekli olan bakım, onarım ve malzeme giderleri.
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l) Genel Müdürlükçe merkez ve taşra teşkilatında hizmet ve görev amaçlı kullanılacak
bina, tesis ve rasat parklarının etüt, proje, yapım ve onarım giderleri ile taşıtlara ait yakıt, bakım
ve onarım giderleri.

m) Görsel ve işitsel amaçlı stüdyolarda kullanılacak alet ve cihazlar için yaptırılacak
araştırma, bakım ve onarım giderleri. Gerekli hallerde işletme için zorunlu olan alet ve cihaz-
ların imal giderleri.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Teşkilat ve Yönetim

Teşkilat
MADDE 9 – (1) Döner Sermaye İşletmesinin hizmetleri; Genel Müdür, Genel Müdür

Yardımcısı, Döner Sermaye İşletmesi Müdürü, Döner Sermaye İşletme Müdür Yardımcısı ve
görevlendirilecek diğer personel tarafından yürütülür.

Döner Sermaye Yönetim Kurulu
MADDE 10 – (1) Döner Sermaye İşletmesi Yönetim Kurulu; Genel Müdürün Başkan-

lığında Genel Müdür Yardımcıları, I. Hukuk Müşaviri, Daire Başkanları ve Döner Sermaye İş-
letme Müdüründen teşekkül eder.

(2) Yönetim Kurulu toplantılarının gündemini hazırlamak, toplantı tutanak, karar ve
dosyalarını tutmak ve koordinasyonu yürütmek görevi İşletme bünyesinde görevlendirilecek
personel tarafından yapılır.

Yönetim Kurulunun görevleri
MADDE 11 – (1) Döner Sermaye Yönetim Kurulunun görevleri aşağıda belirtilmiştir:
a) Döner Sermaye İşletmesinin işlemleri ile ilgili kararlar almak.
b) Döner Sermaye İşletmesinin uygulayacağı kâr hadleri ve fiyat listelerini karara bağ-

lamak.
Toplantı ve karar nisabı
MADDE 12 – (1) Döner Sermaye İşletmesi Yönetim Kurulu en az beş üyenin iştiraki

ile toplanır. Genel Müdürün veya Genel Müdür Yardımcısının bulunmadığı toplantıya en kı-
demli üye başkanlık eder. Kararlar toplantıya katılanların çoğunluğu ile alınır. Oyların eşitliği
halinde, başkanın oyunun bulunduğu yönde çoğunluk sağlanmış sayılır. Oturumun intizamını,
görüşme ve kararların tutanağa geçirilmesini Başkan sağlar.

Toplantı zamanı
MADDE 13 – (1) Döner Sermaye İşletmesi Yönetim Kurulu Başkanın isteği üzerine

toplanır.
Harcama yetkilisinin yetki ve sorumluluğu
MADDE 14 – (1) İşletme bütçesinden harcama yapılabilmesi harcama yetkilisinin har-

cama talimatı vermesiyle mümkündür. Harcama talimatlarında hizmet gerekçesi, yapılacak işin
konusu ve tutarı, süresi, kullanılabilir ödeneği gerçekleştirme usulü ile gerçekleştirmeyle gö-
revli olanlara ilişkin bilgiler yer alır.

(2) Genel Müdür harcama yetkisinin bir kısmını veya tamamını yardımcılarına ve/veya
bölge müdürlerine devredebilir.

(3) Genel Müdür harcama yetkilisi olarak işletme müdürünü görevlendirmesi halinde,
İşletme Müdürü yetkilerinin tamamını veya bir kısmını alt kademe yöneticisine devredebilir.

Sayfa : 46                               RESMÎ GAZETE                                  13 Mart 2013 – Sayı : 28586

Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 46



Döner Sermaye İşletme Müdürünün görevleri
MADDE 15 – (1) Döner Sermaye İşletme Müdürünün görevleri aşağıda belirtilmiştir:
a) İşletmenin idari, mali ve teknik işlerini, mevzuata, çalışma programlarına, bütçe esas-

larına ve işletmecilik ilkelerine uygun biçimde yürütmek.
b) İşletme kadrolarına atanan veya görevlendirilen personelin görevlerini iş bölümü

esasları dahilinde düzenlemek, izlemek ve denetlemek.
c) İşletmenin çalışma programlarının hazırlanmasını sağlamak.
Döner sermaye işletme müdür yardımcılarının görevleri
MADDE 16 – (1) Döner sermaye işletme müdür yardımcıları İşletme Müdürüne gö-

revlerinde yardımcı olmakla görevlidir.
Gerçekleştirme görevlileri
MADDE 17 – (1) İşletmeden yapılacak giderler ile tahsil edilecek gelirler gerçekleş-

tirme görevlileri tarafından tahakkuk ettirilir.
Muhasebe yetkilisi
MADDE 18 – (1) İşletmenin muhasebe işlemleri Maliye Bakanlığınca atanacak Mu-

hasebe Yetkilisi ile muhasebe birimi personelince yürütülür. Muhasebe Yetkilisinin geçici veya
sürekli olarak görevinden ayrılması halinde bu görev Maliye Bakanlığınca vekaleten görev-
lendirilecek personel tarafından yürütülür.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Mali İşlemler

Hesap dönemi
MADDE 19 – (1) İşletmenin hesap dönemi mali yıldır.
Denetim
MADDE 20 – (1) İşletmenin iş ve işlemleri Genel Müdürlük denetim elemanları ile

Maliye Bakanlığı ve Sayıştayın denetimine tabidir.
Taşınır devir işlemleri
MADDE 21 – (1) İşletmece elde edilen taşınırların kayıtlara alınmasında, verilmesinde

ve izlenmesinde 28/12/2006 tarihli ve 2006/11545 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe
konulan Taşınır Mal Yönetmeliği hükümleri uygulanır.

Kayıt işlemleri
MADDE 22 – (1) İşletme Muhasebe Birimince tutulacak defterler ve muhasebe kayıt-

ları 1/5/2007 tarihli ve 26509 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Döner Sermayeli İşletmeler
Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde yapılır.

BEŞİNCİ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Ücret tarifesinin tespiti
MADDE 23 – (1) Genel Müdürlükçe üretilen mal ve hizmetler veya yapılan işlerin

maliyeti; hammadde ve malzeme, işçilik, çeşitli işletme masrafları, amortisman payları ve kâr-
dan oluşturulmak suretiyle aynı iş ve hizmetleri yapan kuruluşlardaki fiyat listeleri de göz
önünde tutularak İşletmece hazırlanan ücret tarifeleri Yönetim Kurulu kararı ile kesinleşir. Yö-
netim Kurulu maliyetlerin altında olmamak kaydıyla tarifelerde gerekli gördüğü değişiklikleri
yapabilir.
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Gelire ilişkin hususlar

MADDE 24 – (1) Genel Müdürlük, ürettiği rapor, bülten, rasat, harita ve hava tahmin-

leri gibi her türlü bilgi ve belgeyi kanuni sınırlamalar saklı kalmak kaydıyla bedeli mukabili

satabilir. Bu satışlardan elde edilen gelirler ile meteorolojik eğitimlerden ve reklâmlardan elde

edilen gelirler, Genel Müdürlük Döner Sermaye Saymanlığı hesabına yatırılmak üzere tahsil

edilir.

(2) Genel Müdürlüğün yabancı ülkelere verdiği meteorolojik ürünlerin bedeli ve ya-

bancı ülkelerden aldığı meteorolojik ürünlerin diğer yabancı ülkelere veya yurt içindeki kişi

ve kurumlara; yabancı ülkelerin de Genel Müdürlük tarafından üretilen meteorolojik ürünlerinin

diğer ülke ve kişilere satışından yıl içinde elde edilecek döviz cinsinden tutarlar, Döner Sermaye

İşletmesi adına Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası nezdinde açılacak özel hesaba yatırılır.

Bu tutarlardan ilgili anlaşmalar gereğince yurt dışı kuruluşlara ödenmesi gereken tutarlar, bu

özel hesaptan Genel Müdürlük talimatıyla Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasınca transfer

edilir. Geri kalan tutarlar, Genel Müdürlüğün talimatıyla Türkiye Cumhuriyet Merkez Banka-

sınca döviz alış kuru üzerinden Türk Lirasına çevrilerek Genel Müdürlük Döner Sermaye İş-

letmesinin ilgili hesabına aktarılır.

(3) Genel Müdürlük ile Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü arasında

Türk hava sahasından yararlanan kullanıcılara verilen meteorolojik hizmet maliyetlerinin Av-

rupa Hava Seyrüsefer Emniyeti Teşkilatınca belirlenen usul ve esaslara göre tespit olunacak

meteorolojik hizmet katkı payı, yapılacak protokol çerçevesinde Devlet Hava Meydanları İş-

letmesi Genel Müdürlüğü tarafından Genel Müdürlük Döner Sermaye İşletmesinin ilgili hesa-

bına yatırılır.

Alım, satım ve ihale işleri

MADDE 25 – (1) Mal ve hizmet alımı ile yapım işleri, 4/1/2002 tarihli ve 4734 sayılı

Kamu İhale Kanunu ile 5/1/2002 tarihli ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu, satış

işleri ise 8/9/1983 tarihli ve 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu ile 15/6/1984 tarihli ve 84/8213

sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Döner Sermayeli Kuruluşlar İhale Yönet-

meliği hükümlerine göre yapılır.

Hüküm bulunmayan hususlar

MADDE 26 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hususlarda Döner Sermayeli

İşletmeler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği hükümleri uygulanır.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

MADDE 27 – (1) 16/6/2009 tarihli ve 27260 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Devlet

Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü Döner Sermaye İşletmesi Yönetmeliği yürürlükten kaldı-

rılmıştır.

Yürürlük

MADDE 28 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 29 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Meteoroloji Genel Müdürlüğünün bağlı

olduğu Bakan yürütür.
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Sermaye Piyasası Kurulundan:

EMEKLİLİK YATIRIM FONLARININ KURULUŞ VE FAALİYETLERİNE

İLİŞKİN ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, emeklilik yatırım fonlarının kuruluş ve faa-

liyetlerine ilişkin esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, emeklilik yatırım fonlarının türleri, kuruluşları, örgüt

yapısı, faaliyet ilke ve esasları, katkı payının bu fonlarda toplanması ve değerlendirilmesi, fon

malvarlığı, fon portföyündeki varlıkların saklanması, portföyün yönetimi, fonların birleşme,

devir ve dönüşüm esasları, iç ve dış denetimi ile kamunun aydınlatılmasına ilişkin esas ve usul-

leri kapsar.

Dayanak

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

Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanununun 26 ncı maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Banka: Mevduat bankalarını ve katılım bankalarını,

b) Borsa: 6/12/2012 tarihli ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanununun 3 üncü mad-

desinin birinci fıkrasının (ç) bendinde tanımlanan sistemler ve pazar yerleri ile yurt dışı borsalar

ve borsa dışı teşkilatlanmış diğer piyasaları,

c) Emeklilik yatırım fonu/Fon: Şirket tarafından emeklilik sözleşmesi çerçevesinde alı-

nan ve katılımcılar adına bireysel emeklilik hesaplarında izlenen katkıların, riskin dağıtılması

ve inançlı mülkiyet esaslarına göre işletilmesi amacıyla oluşturulan malvarlığını, 

ç) İzahname: Payları ihraç edilecek fonun özelliklerine ve buna bağlı hak ve risklere

ilişkin olarak katılımcıların bilinçli bir değerlendirme yapmasını sağlayacak nitelikteki tüm

bilgileri içeren kamuyu aydınlatma belgesini,

d) Kanun: 28/3/2001 tarihli ve 4632 sayılı Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sis-

temi Kanununu,

e) KAP: Kamuyu Aydınlatma Platformunu,

f) Katılımcı: Emeklilik sözleşmesine göre ad ve hesabına şirket nezdinde bireysel emek-

lilik hesabı açılan fiil ehliyetine sahip gerçek kişiyi,

g) Kurul: Sermaye Piyasası Kurulunu,

ğ) Müsteşarlık: Hazine Müsteşarlığını,

h) Net varlık değeri: Portföy değerine, nakit ile fon alacaklarının eklenmesi ve fon borç-

larının düşülmesi suretiyle bulunan toplam değeri,

ı) Portföy: Fonda yer alan para ve sermaye piyasası araçları, kıymetli madenler ile Ku-

rulca belirlenen diğer yatırım araçlarından oluşan varlıkların tümünü,

i) Portföy değeri: Fon portföyündeki varlıkların bu Yönetmelikteki esaslar çerçevesinde

değerlenmesi neticesinde bulunan değeri,
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j) Portföy yöneticisi: Kuruldan portföy yöneticiliği yetki belgesi almış ve Kurulca uygun

görülen portföy yönetim şirketini,

k) Saklayıcı: Fon portföyündeki varlıkların saklandığı ve Kurulca uygun görülen sak-

lama kuruluşunu,

l) Sistem Yönetmeliği: 9/11/2012 tarihli ve 28462 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan

Bireysel Emeklilik Sistemi Hakkında Yönetmeliği,

m) Şirket: Kanuna göre kurulan emeklilik şirketini,

n) Takasbank: İMKB Takas ve Saklama Bankası Anonim Şirketini,

o) TCMB: Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Anonim Şirketini,

ö) TTSG: Türkiye Ticaret Sicili Gazetesini,

ifade eder.

Emeklilik yatırım fonu

MADDE 5 – (1) Fon, süresiz olarak kurulur ve fonun tüzel kişiliği yoktur. Fon, Ka-

nunda yer alan amaçlar dışında kullanılamaz ve kurulamaz.

(2) Emeklilik yatırım fonu, sermaye piyasası kurumu niteliğindedir.

(3) Fon portföyü, aşağıda belirtilen yatırım araçları ve işlemlerinden oluşur:

a) Vadeli mevduat ve katılma hesabı,

b) Borçlanma araçları, repo ve ters repo işlemleri ile ortaklık payları,

c) Kıymetli madenler, kıymetli madenlere ve gayrimenkule dayalı varlıklar,

ç) Türev araç işlemleri ile varantlar,

d) Takasbank para piyasası işlemleri,

e) Yatırım fonu katılma payları,

f) Borsalarda gerçekleştirilen türev araç işlemlerinin nakit teminatları ve primleri,

g) Kira sertifikaları,

ğ) Kurulca belirlenen diğer yatırım araçları.

Fon türleri ve unvanları

MADDE 6 – (1) Fonlar, risk ve getiri yapısı ile portföy yönetim stratejisinin tam ve

doğru bir şekilde izahnamede belirtilmesi ve Kurulca uygun görülmesi koşuluyla kurulabilir.

(2) İzahnamede belirtilecek portföy yönetim stratejilerine uygun fon türleri, Müsteşar-

lığın görüşü alınarak Kurulca belirlenir.

(3) Fonun unvanında belirli bir varlık grubuna, sektöre, sektörlere, ülke ya da coğrafi

bölgeye yatırım yaptığı izlenimini uyandıracak bir ibare kullanan fon varlıklarının en az % 80’i;

a) Fon unvanında yer alan söz konusu varlık grubu, sektör ya da sektörlere ait olan var-

lıklardan,

b) Fon unvanında yer alan ülke ya da coğrafi bölgeye ait ve o ülke ya da coğrafi böl-

genin piyasa yapısını ve risklerini yansıtabilen varlıklardan,

oluşur.

(4) Fonlar, fon paylarının emeklilik sözleşmesinde tanımlanmış katılımcı, kişi ya da

gruplara tahsis edildiği grup emeklilik yatırım fonu şeklinde de kurulabilir.
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(5) Grup emeklilik yatırım fonları; işyeri veya belirli meslek grupları bazında, sektörel

bazda ve Kurulca uygun görülmek koşulu ile fon paylarının belirli kişi ya da gruplara tahsis

edilmesi suretiyle oluşturulabilir.

(6) Fonların portföy yönetim stratejilerinin uygulanması neticesinde ulaşılmak istenen

hedefin objektif olarak tanımlanabilmesi ve fonun bu hedefe ulaşmadaki performansının ölçü-

lebilmesi amacıyla yatırım stratejisine uygun olarak belirlenecek karşılaştırma ölçütünün izah-

namede belirtilmesi ve KAP’ta ilan edilmesi zorunludur.

(7) Fonlar ticari ve hukuki işlemlerinde; şirketin unvanı ile bu Yönetmelik uyarınca fo-

nun yatırım amacına uygun olarak seçilen türü içerecek şekilde belirleyecekleri fon unvanını

kullanmak, fonu temsil eden fon yöneticileri de faaliyetleri ile ilgili belgeleri bu unvan altında

imzalamak zorundadır.

(8) Fon izahnamesinde belirtilmesi ve Kurulca uygun görülmesi koşuluyla, reklam ve

pazarlama faaliyetlerinde yatırımcıları yanlış yönlendirmeyecek şekilde, fonun risk ve getiri

yapısının tam ve doğru bir şekilde anlaşılmasını sağlayacak farklı bir ad kullanılabilir.

(9) Fonun portföy yönetim stratejilerine uygun yönetilmemesi veya fon unvanının ve

reklam ve pazarlama faaliyetlerinde kullanılan fon adının katılımcının yanıltılmasına yol açması

durumlarında Kurul, fonun portföy yönetim stratejilerinin, fon unvanının, fon adının veya kul-

lanılan karşılaştırma ölçütünün değiştirilmesini isteyebilir veya bunları resen değiştirebilir.

(10) Fonun ya da fon tarafından ihraç edilen payların, kamu tarafından resmi bir teminat

altına alındığı şeklinde yorumlanmasına yol açacak açık veya dolaylı bir ifadeye fon unvanla-

rında yer verilemez.

Fon kuruluş başvurusu

MADDE 7 – (1) Fon, Kuruldan izin almak koşuluyla şirket tarafından kurulur. Şirket;

Kurulca belirlenen standarda uygun olarak hazırlanan kuruluş başvuru formu, formda belirtilen

belgeler ve fon içtüzüğü ile birlikte fon kurmak için Kurula başvurmak zorundadır. Başvuru

için gerekli belgelerin tam olarak Kurula iletilmesi ile Kurulca incelemeye başlanır, aksi tak-

dirde başvurular değerlendirmeye alınmaz. Başvuruya ilişkin olarak talep edilebilecek ilave

belge ve bilgilerin Kurulca belirlenen sürede tamamlanması zorunludur. Kurul, başvuruların

elektronik ortamda yapılmasını isteyebilir.

(2) Fon kuruluş başvurularının Kurulca uygun görülebilmesi için; şirketin kuruluş şart-

larını kaybetmemiş olması, saklayıcının ve portföy yöneticisinin belirlenmiş olması, fon içtü-

züğünün Kurul düzenlemelerine uygun hazırlanması ve Kanun, bu Yönetmelik ve ilgili mev-

zuatta belirtilen diğer şartların yerine getirilmesi zorunludur.

Fon içtüzüğü

MADDE 8 – (1) Fon içtüzüğü, katılımcı ile şirket, saklayıcı ve portföy yöneticisi ara-

sında fon portföyünün inançlı mülkiyet esaslarına göre saklanmasını ve vekalet akdi hüküm-

lerine göre yönetimini konu alan ve genel işlem şartlarını içeren iltihaki bir sözleşmedir. Fon

içtüzüğüne yönelik esas ve usuller Müsteşarlığın uygun görüşü alınarak Kurul tarafından be-

lirlenir.
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Fon kuruluş izni ve içtüzüğün tescili

MADDE 9 – (1) Başvurunun Kurulca uygun görülmesi sonucunda, fon içtüzüğü Ku-

rulca verilen kuruluş izin yazısının şirket tarafından tebellüğ edildiği tarihi izleyen altı iş günü

içinde şirket merkezinin bulunduğu yerin ticaret siciline tescil ve TTSG ile KAP’ta ilan edilir.

TTSG ilanı takip eden altı iş günü içerisinde Kurula gönderilir. Fon içtüzüğünün tescili ile bir-

likte kuruluş işlemleri tamamlanmış sayılır.

Fon içtüzüğünün değiştirilmesi

MADDE 10 – (1) Şirketin gerekçeli olarak içtüzük değişikliği talebinde bulunması ha-

linde, Kurulca belirlenecek esas ve usullere uygun olarak hazırlanan içtüzük değişiklik talep

formu doldurulması ve formda belirtilen bilgi ve belgelerin Kurula iletilmesi şarttır. Kurula

yapılan başvuru üzerine, hukuki gereklerin yerine getirilip getirilmediği Kanun, bu Yönetmelik

ve ilgili diğer mevzuat hükümleri çerçevesinde incelenir ve uygun görülen içtüzük değişiklik-

leri, izin yazısının şirket tarafından tebellüğ edildiği tarihi izleyen altı iş günü içinde ticaret si-

ciline tescil ve TTSG ile KAP’ta ilan edilir. TTSG ilanı takip eden altı iş günü içerisinde Kurula

gönderilir.

(2) Katılımcıların yatırım kararını etkileyebilecek ve önceden bilgi sahibi olunmasını

gerektiren hususlara ilişkin duyurular da ayrıca KAP’ta ilan edilir ve yeni hususların yürürlüğe

giriş tarihi on iş gününden az olmamak üzere ilanlarda belirtilir.

(3) Kanun, bu Yönetmelik ve ilgili mevzuata aykırı uygulamaların bulunduğu, kamuyu

aydınlatma açısından yeterli açıklamaların yapılmadığı sonucuna varılırsa, gerekçe gösterilerek

içtüzük değişikliklerine izin verilmez.

Asgari fon başlangıç tutarı, avans tahsisi ve emeklilik planlarına dahil edilebilecek

fonlar

MADDE 11 – (1) Kanun çerçevesinde, her şirketin grup emeklilik yatırım fonları hariç

farklı portföy yönetim stratejisine sahip en az üç ayrı fon kurması şarttır.

(2) Kurulması zorunlu üç fonun her birinin başlangıç tutarı, şirketin ödenmiş sermaye-

sinin yirmide birinden az olamaz. Ancak, şirketin bu üç ayrı fonuna ilave olarak kurulacak yeni

bir fonu için fon başlangıç tutarı şirket tarafından belirlenir. Kurulması zorunlu üç fon için,

fonların kuruluşunu müteakip, her bir fon için ayrı ayrı olmak üzere şirketin ödenmiş serma-

yesinin yirmide birinden az olmamak üzere avans tahsis edilmesi zorunludur. Asgari üç fona

ilave olarak kurulacak her bir fona avans tahsis edilmek istenmesi halinde avans tutarı şirket

tarafından serbestçe belirlenir.

(3) Şirket, Müsteşarlığın uygun görüşünü alarak, katılımcılara sunulacak emeklilik plan-

larına kurucusu olduğu fonların yanı sıra başka şirketler tarafından kurulan fonları da dahil

edebilir.

Fon kurulu

MADDE 12 – (1) Şirket, kurduğu fonla ilgili işlemlerin takibi ve raporlanması amacıyla

şirket yönetim kurulu kararıyla en az üç kişiden oluşan bir fon kurulu atar. Fon kurulu üyelik-

lerine şirket dışından atama yapılması da mümkündür.
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(2) Fon kurulu her bir fon için ayrı ayrı belirlenebileceği gibi birden fazla fon için tek

bir fon kurulu da oluşturulabilir.

(3) Fon kurulu üyelerinin;

a) Çoğunluğunun dört yıllık eğitim veren yüksek öğrenim kurumlarından mezun olma-

ları, sermaye piyasası, bankacılık, bireysel emeklilik veya sigortacılık alanlarında en az beş

yıllık tecrübeye sahip bulunmaları,

b) 6362 sayılı Kanunun 44 üncü maddesinin birinci fıkrasındaki mali güç şartı dışındaki

şartları taşımaları,

gerekir.

(4) Şirket yönetim kurulu üyelerinin, bu Yönetmelikte fon kurulu üyeleri için belirlenen

nitelikleri taşımaları halinde, fon kurulu üyesi olarak görevlendirilmeleri mümkündür.

Fon kurulunun görevleri

MADDE 13 – (1) Fon kurulu aşağıdaki görevleri yerine getirmekle yükümlüdür.

a) Fon faaliyetlerinin, şirketin genel yönetim stratejilerine ve politikalarına uygun olarak

düzenli, verimli ve etkin bir şekilde ilgili mevzuat, fon içtüzüğü ve izahnamedeki esaslar çer-

çevesinde yürütülmesi,

b) Fonun muhasebe, belge ve kayıt sisteminin düzenli bir şekilde tutulması,

c) Fon adına yapılacak sözleşmelerin ilgili mevzuata uygun şekilde hazırlanması,

ç) Fon portföyünün mevzuata uygun şekilde değerlenmesi ve birim pay değerinin doğru

şekilde hesaplanması,

d) Fon ile ilgili mali tablo ve raporların hazırlanması,

e) Fon performansının takip edilmesi,

f) Mevzuat gereği ya da şirketin talebi ile ilgili olarak yapılması gereken içtüzük ve

izahname değişikliklerinin katılımcılara ilgili düzenlemelerde öngörülen süreler içerisinde du-

yurulması,

g) Kamuyu aydınlatma belgelerinin mevzuata uygun şekilde hazırlanması,

ğ) Fonun faaliyetlerine ilişkin olarak 32 nci maddede belirtilen raporların hazırlanması,

h) 27 nci madde kapsamında belirtilen olağanüstü durumlar ile ilgili karar alınması,

ı) İç kontrol sisteminin oluşturulması,

i) Şirket yönetim kurulu kararı ile belirlenen diğer görevlerin yerine getirilmesi.

Fonun iç kontrol sistemi

MADDE 14 – (1) İç kontrol sistemi; fonun faaliyetlerinin verimliliğinin ve etkinliğinin,

finansal ve idari konulara ait bilgilerin güvenilirliğinin ve zamanında elde edilebilirliğinin sağ-

lanmasını, fon faaliyetlerinin ilgili mevzuata, emeklilik sözleşmesine, fon içtüzüğüne, izahna-

meye uygun yürütülmesini, hata, hile ve usulsüzlüklerin önlenmesini ve tespitini, muhasebe

kayıtlarının doğru ve eksiksiz olmasını ve finansal bilgilerin doğru ve güvenilir olarak zama-

nında hazırlanmasını temin etmek amacıyla uygulanan esas ve usullerdir.

(2) Şirketin fon iç kontrol sistemine ilişkin tüm usul ve esaslar yazılı hale getirilerek

fon kurulu kararına bağlanır.
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(3) İç kontrol esas ve usulleri asgari olarak;
a) Fon faaliyetlerinin kanuni düzenlemelere, şirketin amaç ve konusuna, fon içtüzüğüne

ve izahnameye uygun olarak yapılmasını,
b) Fon adına yapılan işlemlerin genel ve özel yetkilere dayalı olarak gerçekleştirilmesini,

sözleşmelere uygun olarak yapılmasını, fon işlemleri için gerekli belgelerin düzenlenmesini,
c) Fonun muhasebe, belge ve kayıt düzeninin etkin bir şekilde işlemesini,
ç) Usulsüzlüklerden ve hatalardan kaynaklanan risklerin asgariye indirilebilmesi için

risklerin tanımlanmasını ve gerekli önlemlerin alınmasını,
d) Fon personelinin kendi adına yaptıkları işlemlerin fon ile çıkar çatışmasına yol aça-

cak nitelikte olup olmadığının tespitini,
e) Fondan yapılan harcamaların belgeye dayalı ve piyasa rayicine uygun olup olmadı-

ğının tespitini,
f) Fon portföyünün değerlemesinin, fonun birim pay değerinin belirlenmesinin, fon

portföy oranlarının ilgili mevzuata, fon içtüzüğü ve izahnameye uygunluğunun kontrolünü,
temin edecek şekilde oluşturulur.
(4) Fonun faaliyetlerinin iç kontrol esas ve usullerine uygun olarak işleyişi, fon denet-

çileri tarafından denetlenir. Şirket bu amaçla, 12 nci maddenin üçüncü fıkrasında belirtilen ni-
telikleri haiz en az bir fon denetçisi atar. Şirketin denetçisi de bu nitelikleri haiz olma koşulu
ile iç kontrol görevini yerine getirebilir.

(5) Tespitleri ve denetleme sonuçlarını ihtiva eden raporlar en geç her takvim yılını iz-
leyen üç ay içinde şirketin yönetim kurulu ile fon kuruluna sunulur ve söz konusu raporlardan
bilgi edinildiği ilgili kurullarda karara bağlanır. Bu raporların en az beş yıl süre ile şirket nez-
dinde saklanması zorunludur.

(6) Fon denetçisi, fonun mali durumunu zayıflatacak veya olağandışı sonuçlar doğura-
cak herhangi bir durumun varlığını tespit etmesi halinde hazırlayacağı denetim raporunu en
kısa sürede şirketin yönetim kuruluna sunar ve aynı gün raporun bir örneğini Kurula gönderir.

Risk yönetim sistemi
MADDE 15 – (1) Türev araç işlemlerine taraf olacak fonların risk yönetim sistemlerini

oluşturmaları ve buna ilişkin prosedürleri yazılı hale getirmeleri zorunludur.
(2) Risk yönetim sistemi, fonun karşılaşabileceği temel risklerin tanımlanmasını, risk

tanımlamalarının düzenli olarak gözden geçirilmesini ve önemli gelişmelere paralel olarak
güncellenmesini, maruz kalınan risklerin tutarlı bir şekilde değerlendirilmesine imkan verecek
bir risk ölçüm mekanizmasının geliştirilmesini içermek zorundadır.

(3) Risk yönetimini gerçekleştirecek birim şirket bünyesinde oluşturulabileceği gibi
risk yönetim hizmeti dışarıdan da sağlanabilir. Ancak her koşulda, risk yönetim hizmetini sağ-
layan birim, fon portföyünün yönetiminden sorumlu birimden bağımsız olmak zorundadır. Risk
yönetimini gerçekleştirecek birimin personelinin Sermaye Piyasası Faaliyetleri İleri Düzey ve
Türev Araçlar Lisansına sahip olması zorunludur.

(4) Risk yönetim sisteminin yeterliliğine ilişkin olarak denetçi tarafından hazırlanan
rapor en geç takvim yılını izleyen üç ay içinde şirketin yönetim kurulu ile fon kuruluna sunulur
ve söz konusu raporlardan bilgi edinildiği ilgili kurullarda karara bağlanır. Bu raporların en az
beş yıl süre ile şirket nezdinde saklanması zorunludur.
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Fon paylarının kayda alınma başvurusu

MADDE 16 – (1) Şirket, kurucusu olduğu ilk üç fon için kuruluşuna ilişkin izin yazı-

sının şirkete tebellüğ tarihini izleyen altı ay içerisinde kayda alma başvuru formu, izahname

ve formda belirtilen diğer belgelerle birlikte Kurula başvurmak zorundadır. Bu süre içerisinde

Kurula başvuru yapılmaması halinde fon içtüzüğü şirket tarafından ticaret sicilinden terkin et-

tirilir ve buna ilişkin belgeler terkini takip eden altı iş günü içerisinde Kurula gönderilir.

(2) Şirket, Kanun çerçevesinde kurulması zorunlu üç fonun Kurul kaydına alınmasını

müteakip diğer fonlar için kuruluş ve kayda alınma başvurularını birlikte yapar. Bu fonların

kuruluş ve kayda alma başvuruları birlikte değerlendirilir ve sonuçlandırılır. Fon paylarının

kayda alınma başvurularının değerlendirilebilmesi için;

a) Fon içtüzüğünün şirketin merkezinin bulunduğu yerin ticaret siciline tescil ve TTSG

ile KAP’ta ilan edilmiş olması,

b) Yeterli mekan, teknik donanım ve örgütlenmenin sağlanmış, fon hizmet biriminin

ve fon kurulunun oluşturulmuş, iç kontrol ve risk yönetimini içeren iç denetim sisteminin ku-

rulmuş, personelin buna uygun görev ve sorumluluklarının belirlenmiş ve bu konularda gerekli

bilgi ve belgelerin hazırlanmış olması,

c) Fona ve katılımcılara ilişkin muhasebe, kayıt ve belge sistemi ile düzenli iş akışı ve

haberleşmeyi sağlayacak teknik altyapının kurulmuş olması,

ç) En az bir portföy yöneticisi ile portföy yönetim sözleşmesi ve saklayıcı ile saklama

sözleşmesi imzalanmış olması,

d) Şirketin Kanun’da öngörülen kuruluş şartlarını kaybetmemiş olması,

e) İzahnamenin, fon ile ilgili mevzuatın öngördüğü ve fon ile ilgili bilgileri açıklıkla

ortaya koyacak ayrıntıda ve Kurul tarafından belirlenen esaslara uygun olarak hazırlanması,

zorunludur.

(3) İlgili belgelerin tam olarak Kurula iletilmesi ile Kurulca başvuru incelemesine baş-

lanır. Başvuruya ilişkin olarak talep edilebilecek ilave belge ve bilgilerin Kurulca belirlenen

sürede tamamlanması zorunludur. Kurul, başvuruların elektronik ortamda yapılmasını isteye-

bilir.

(4) Kurul, yapılan başvuruları izahnamenin bu Yönetmelik, ilgili mevzuat ve Kurulca

belirlenen esasları içerip içermediğini dikkate alarak kamunun aydınlatılması esasları çerçe-

vesinde inceler.

(5) Başvurunun olumlu görülmesi halinde fon içtüzüğünde yer alan pay sayısı Kurul

kaydına alınır ve izahname Kurulca onaylanır. Kurulca onaylı izahnamenin şirket tarafından

tebellüğ edildiği tarihi izleyen onbeş iş günü içerisinde ticaret siciline tescil ve TTSG ile KAP’ta

ilan edilmesi zorunludur.

(6) İncelemeler sonucunda gerekçe gösterilerek, başvuru konusu fon paylarının Kurul

kaydına alınmasından imtina edilebilir. Kurul kaydına alınma, resmi teminat verilmesi şeklinde

yorumlanamaz ve reklam amacıyla kullanılamaz.

(7) İzahname ile açıklanan konularda ortaya çıkan değişikliklerin ve yeni hususların,

şirket tarafından Kurula bildirilmesi zorunludur.
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(8) Değişiklikler ve yeni hususlar, Kurulun onayı alınmadan izahnamede değişiklik ya-

pılarak katılımcılara açıklanamaz ve uygulamaya konulamaz. Kuruldan onay alındıktan sonra

izahnamedeki değişiklikler onayın şirket tarafından tebellüğ edildiği tarihi izleyen altı iş günü

içinde ticaret siciline tescil ve TTSG ile KAP’ta ilan edilir. TTSG ilanı takip eden altı iş günü

içerisinde Kurula gönderilir.

(9) Katılımcıların yatırım kararını etkileyebilecek ve önceden bilgi sahibi olunmasını

gerektiren hususlara ilişkin duyurular da ayrıca KAP’ta ilan edilir ve yeni hususların yürürlüğe

giriş tarihi on iş gününden az olmamak üzere ilanlarda belirtilir.

(10) Kurulca uygun görülmesi halinde fonun katılımcı sayısı ve katılımcı kitlesi dikkate

alınarak farklı bildirim ve ilan esasları belirlenebilir.

Pay sayısının artırılması ve artırılan tutarı temsil eden fon paylarının kayda alınması

MADDE 17 – (1) Fon içtüzüğünde belirtilen pay sayısının artırılmak istenmesi halinde

şirket, belirleyeceği yeni pay sayısının yer aldığı fon içtüzüğünün ilgili maddesine ilişkin tadil

metninin ve yeni pay sayısını içerecek şekilde hazırlanmış izahnamenin onaylanması ve artı-

rılan payların Kurul kaydına alınması talebiyle Kurulca belirlenen esaslara uygun olarak ha-

zırlanan tutar artırımı kayda alma başvuru formu ve ekinde belirtilen belgeler ile Kurula baş-

vurmak zorundadır.

(2) Başvurunun Kurulca uygun görülmesi sonucunda, içtüzük ve izahname tadil me-

tinleri Kurulca onaylanır ve artırılan pay sayısı Kurulca kayda alınır. Kayda almayı takiben,

içtüzük tadil metni ve izahname, izin yazısının Şirket tarafından tebellüğ edildiği tarihi izleyen

altı iş günü içinde şirketin merkezinin bulunduğu yerin ticaret siciline tescil ve TTSG ile

KAP’ta ilan edilir. TTSG ilanı takip eden altı iş günü içerisinde Kurula gönderilir.

(3) Başvurular, 16 ncı maddede belirtilen esaslar çerçevesinde incelenir ve sonuçlan-

dırılır.

Fon malvarlığına ilişkin ilkeler

MADDE 18 – (1) Fonun malvarlığı şirketin Kanun, emeklilik sözleşmesi, fon içtüzüğü

ve ilgili diğer mevzuattan doğan yükümlülüklerinin yerine getirilmesi dışında hiçbir amaçla

kullanılamaz. Fon malvarlığı rehnedilemez, portföye ilişkin olarak yapılan işlemler haricinde

teminat gösterilemez, üçüncü şahıslar tarafından haczedilemez ve iflas masasına dahil edilemez.

Fon malvarlığından yapılabilecek harcamalar

MADDE 19 – (1) Fon malvarlığından fon portföyünün yönetimi ile ilgili emeklilik şir-

ketine ödenecek fon işletim gideri ve aşağıda belirtilenler dışında harcama yapılamaz.

a) Kurul kayda alma ücreti,

b) Fonun kuruluşunu müteakip mevzuat gereği yapılması zorunlu tescil ve ilan giderleri,

c) Portföydeki varlıkların veya bunları temsil eden belgelerin nakil veya nakle bağlı si-

gorta ücretleri,

ç) Portföydeki varlıkların saklanması hizmetleri için ödenen ücretler,

d) Varlıkların nakde çevrilmesi ve transferinde ödenen ücretler,

e) Alınan kredilerin faizi,
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f) Portföye alımlarda ve portföyden satımlarda ödenen komisyonlar,

g) Fonun mükellefi olduğu vergi ödemeleri,

ğ) Bağımsız denetim kuruluşlarına ödenen denetim ücreti,

h) Kurulca uygun görülecek diğer harcamalar.

(2) Harcamaların belgeye dayandırılması zorunludur. Fon malvarlığından piyasa rayici

üzerinde harcama yapılamaz.

(3) Fondan yapılacak toplam gider kesintisi Sistem Yönetmeliğinde belirtilen azami

oranları aşmayacak şekilde fon içtüzüğünde belirlenir. Fon içtüzüğünde belirlenen günlük ke-

sinti oranına karşılık gelen yıllık oranın aşılıp aşılmadığı şirket tarafından her takvim yılı so-

nunda kontrol edilir. Bu kontrol, fon içtüzüğünde yer alan yıllık kesinti oranı ve o yıl için he-

saplanan günlük ortalama fon net varlık değerine göre yapılır. Şirket tarafından her dönem so-

nunda yapılan kontrolde fon içtüzüğünde belirlenen oranların aşıldığının tespiti halinde, aşan

tutar ilgili dönemi takip eden beş iş günü içinde şirketçe fona iade edilir.

(4) Fon paylarının ilk defa halka arz edilmesi veya fonun tasfiye olması durumunda,

üçüncü fıkrada belirtilen kontroller fon paylarının satışa sunulmuş olduğu günler dikkate alı-

narak yapılır.

(5) Fon içtüzüğünde belirlenen azami fon toplam gider kesintisi oranı ve takvim yılının

bitiminde gerçekleşen fon toplam gider kesintisi oranı ile varsa iade tutarı ilgili dönemin biti-

mini takip eden altı iş günü içinde KAP’ta ilan edilir.

(6) Portföy yöneticisinin ilgili fonun toplam giderlerinden aldığı payın tutarı ve oranı

ile Kurulca belirlenen formatta düzenlenen fon toplam gideri kesintisinin dağılımı takvim yı-

lının bitimini takip eden altı iş günü içinde KAP’ta ilan edilir.

Fon portföyünün yönetimi

MADDE 20 – (1) Fon portföyü, portföy yöneticileri tarafından yönetilir. Portföy yö-

neticileri, fon portföyünü Kanun, 6362 sayılı Kanun, fon içtüzüğü, emeklilik sözleşmesi, izah-

name, portföy yönetim sözleşmesi ve ilgili mevzuat hükümlerine göre yönetmekle yükümlüdür.

Alınacak portföy yönetimi hizmetine ilişkin esaslar, bu konuda şirket ile portföy yöneticileri

arasında yapılacak portföy yönetim sözleşmesi çerçevesinde belirlenir. Portföy yönetim söz-

leşmesinin hazırlanmasında Kurulun bu konudaki düzenlemeleri esas alınır. Sözleşmenin bir

örneği, yürürlük tarihinden en geç onbeş iş günü önce Kurula gönderilir. Portföy yönetim söz-

leşmelerinin Kurulca belirlenen asgari unsurlara uygun olması zorunludur.

(2) Fon portföyünün yönetiminde birden fazla portföy yöneticisi ile sözleşme yapılabilir.

Portföy yöneticisi, başka bir portföy yöneticisi ile de sözleşme yapabilir. Bu durumda şirketin

onayının alınması zorunlu olup, portföy yöneticisinin portföy yönetimi konusundaki sorumlu-

luğu devam eder.

(3) Portföy yöneticisi ile sözleşme yapan tarafın yabancı bir ülkede faaliyet gösteriyor

olması halinde, portföy yöneticisinin o ülkedeki ilgili otorite tarafından portföy yöneticiliği

faaliyeti yapabilmesi konusunda yetkilendirildiğine ilişkin bir belge ile sözleşmenin bir örne-

ğinin, yürürlük tarihinden en geç onbeş iş günü önce Kurula gönderilmesi zorunludur.
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(4) Şirket, portföy yöneticilerinin, fon yönetiminde gerekli özen ve basireti gösterme-

meleri, Kurulun portföy yöneticiliğine ilişkin ilkelerine aykırı hareket etmeleri, mali bünyele-

rinin zayıfladığının tespit edilmesi, portföy yöneticisinin sözleşme yaptığı tarafın yabancı ül-

kede faaliyette bulunma yetkisinin iptal edilmesi gibi durumlarda, portföy yönetim sözleşmesini

feshedip, Kurulca uygun görülen başka portföy yöneticileri ile portföy yönetim sözleşmesi im-

zalayabilir. Bu fıkradaki koşulların varlığı halinde Kurul da portföy yöneticilerinin değiştiril-

mesini isteyebilir.

(5) Kurul, yıllık net getirisi ait olduğu fon grubunun yıllık ortalama net getirisinin al-

tında kalan fonların yönetiminin belirlenecek kriterler çerçevesinde başka portföy yönetim şir-

ketlerine devrini talep edebilir. Bu fıkranın uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar Müsteşarlığın

görüşü alınarak Kurulca belirlenir.

Fon portföy yönetimine ilişkin ilkeler

MADDE 21 – (1) Portföy yöneticisinin fon yönetiminde aşağıdaki ilkelere uyması zo-

runludur.

a) Portföy yöneticisi fon portföyünü yönetirken riskin dağıtılması, likidite ve getiri un-

surlarını göz önünde bulundurmak, fonun portföy yönetim stratejilerine ve yatırım sınırlama-

larına uygun hareket etmek, fon içtüzüğü, izahname, portföy yönetim sözleşmesi ve ilgili mev-

zuatta belirlenen esaslara uymak zorundadır.

b) Portföy yöneticisi, yönettiği her fonun çıkarını ayrı ayrı gözetmekle yükümlüdür.

Yönetimindeki fonlar veya diğer müşterileri arasında, müşterilerden biri veya fonlarından biri

lehine diğerleri aleyhine sonuç verebilecek işlemlerde bulunamaz.

c) Portföy yöneticisi, fon portföyü ile ilgili yatırım kararlarında objektif bilgi ve belge-

lere dayanmak ve sözleşme ile belirlenen yatırım ilkelerine uymak zorundadır. Bu bilgi ve bel-

geler ile portföy yönetim stratejilerine kaynak teşkil eden araştırma ve raporların en az on yıl

süreyle saklanması zorunludur.

ç) Portföy yöneticisi, borsada işlem gören varlıkların alım satımlarını borsa kanalıyla

yapmak ve fon portföyüne alım satım işlemlerinde, işlemi gerçekleştiren aracı kuruluşun, fonu

temsil eden fon kodu ile borsalarda işlem yapmasını temin etmek zorundadır.

d) Portföy yöneticisi fon ile diğer müşteriler adına yapılan işlemleri ayrı ayrı izlemekle

yükümlüdür.

e) Fon portföyüne hiçbir şekilde rayiç bedelinin üzerinde varlık satın alınamaz ve port-

föyden bu değerin altında varlık satılamaz.

f) Portföy yöneticisi, herhangi bir şekilde kendisine ve üçüncü kişilere çıkar sağlamak

amacıyla fon portföyüne işlem yapamaz. Fon adına yapacağı işlemlerde gerekli özen ve basireti

göstermek zorundadır.

g) Fon portföyünün önceden saptanmış belirli bir getiri sağlayacağına dair yazılı veya

sözlü bir garanti verilemez.

ğ) Portföy yöneticisi fon portföyüne yapılan işlemlerde işlemin büyüklüğünü, alınan

varlıkların fiyatını, piyasa koşullarını, komisyon oranlarını, işlem yapılan aracı kuruluşun tec-

rübesini, mali durumunu ve piyasadaki itibarını göz önünde bulundurmak suretiyle, işlemleri

zaman ve fiyat açısından en uygun şekilde gerçekleştirir.
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h) Şirket, fon kurulu üyeleri, portföy yöneticisi, saklayıcı ve fonların yönetimi ile ilgili

olarak meslekleri nedeniyle veya görevlerini ifa etmeleri sırasında bilgi sahibi olabilecek olanlar

bu bilgileri açıklayamazlar, doğrudan veya dolaylı olarak kendilerine veya üçüncü kişilere

menfaat sağlamak veya başkalarını zarara uğratmak amacıyla kullanamazlar. Bu yükümlülük

bu kişilerin görevlerinden ayrılmalarından sonra da devam eder.

Portföy sınırlamalarına ilişkin esaslar

MADDE 22 – (1) Fon yönetiminde aşağıdaki portföy sınırlamalarına uyulması şarttır.

a) Fon portföyünün %10’undan fazlası bir ihraççının para ve sermaye piyasası araçla-

rına yatırılamaz. Ayrıca, fonun %5’inden fazla yatırım yaptığı aynı ihraççıya ait para ve sermaye

piyasası araçlarının toplam tutarı fon portföyünün %40’ını aşamaz. Varlık kiralama şirketleri

tarafından ihraç edilen sermaye piyasası araçları için bu bendin birinci cümlesindeki %10’luk

sınırlama %25 olarak uygulanır; ikinci cümlesindeki sınırlama ise uygulanmaz. Diğer taraftan,

TCMB, Müsteşarlık ve 28/3/2002 tarihli ve 4749 sayılı Kamu Finansmanı ve Borç Yönetiminin

Düzenlenmesi Hakkında Kanun çerçevesinde kurulan varlık kiralama şirketleri tarafından ihraç

edilen sermaye piyasası araçları için bu bentteki sınırlamalar uygulanmaz.

b) Fon portföyüne borsada işlem gören varlıkların alınması esastır. Borsada işlem gör-

meyen özel sektör borçlanma araçları, fon portföy değerinin %10’unu geçmemek kaydıyla fon

portföyüne dahil edilebilir. Borsada işlem görmeyen özel sektör borçlanma araçlarına yatırım

yapan fonların yatırım aşamasında, portföyünde bulunan özel sektör borçlanma araçlarının ge-

rektiğinde nakde dönüştürülebilmesini teminen şirketle veya bir aracı kuruluşla konuya ilişkin

bir sözleşme imzalaması gerekmektedir. Ayrıca, borsada işlem görmesi koşuluyla, yapılan ilk

ihraçlardan da para ve sermaye piyasası aracı alınabilir.

c) Fon, tek başına hiçbir ortaklıkta sermayenin ya da tüm oy haklarının %5’ine veya

daha fazlasına, bir şirketin kurucusu olduğu fonlar ise toplu olarak, hiçbir ortaklıkta sermayenin

ya da tüm oy haklarının %20’sinden fazlasına sahip olamaz.

ç) Fon portföyünün en fazla %20’si girişim sermayesi yatırım ortaklıkları tarafından

ihraç edilen sermaye piyasası araçlarına ve girişim sermayesi yatırım fonlarının katılma pay-

larına yatırılabilir. Girişim sermayesi yatırım ortaklıklarına yapılacak yatırımlarda (c) bendin-

deki sınırlamalar dikkate alınmaz. Tek bir girişim sermayesi yatırım fonuna yapılan yatırım

tutarı, fon portföyünün %5’ini geçemez.

d) Fon portföyüne şirketin ve portföy yöneticisinin para ve sermaye piyasası araçları

dahil edilemez.

e) Şirketin ve portföy yöneticisinin;

1) Sermayesinin %10’undan fazlasına sahip olan hissedarlarının,

2) Yönetim kurulu başkan ve üyelerinin,

3) Genel müdür ve genel müdür yardımcılarının,

ayrı ayrı ya da birlikte sermayesinin %20’sinden fazlasına sahip oldukları ortaklıklar

ile şirketin ve portföy yöneticisinin doğrudan ve dolaylı iştiraklerince çıkarılmış para ve ser-

maye piyasası araçlarının toplamı, fon portföyünün %30’unu aşamaz.
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f) Fon portföyünün en fazla %30’u bir topluluğun para ve sermaye piyasası araçlarına

yatırılabilir. Topluluk, hukuksal yönden birbirinden bağımsız olmakla birlikte sermaye, yönetim

ve denetim açısından birbirleriyle ilişkili, faaliyet konuları yönünden aynı sektöre bağlı olsun

veya olmasın, organizasyon ve finansman konularının bir ana ortaklık çatısı altında tek mer-

kezden koordine edildiği ana ve bağlı ortaklıklar bütününü ifade eder.

g) Fon portföyünün en fazla %10’u Takasbank Para Piyasasında değerlendirilebilir.

ğ) Fon portföyünün en fazla %20’si Kurul kaydında bulunan yatırım fonu ve yabancı

yatırım fonu katılma paylarına yatırılmak suretiyle değerlendirilir. Ancak tek bir yatırım fonuna

yapılan yatırım tutarı, fon portföyünün %4’ünü geçemez. Bu bentte belirtilen sınırlamalar da-

hilinde, fon portföyünün en fazla %10’u Kurul kaydına alınma şartı aranmaksızın yabancı bor-

salarda işlem gören borsa yatırım fonu katılma paylarında değerlendirilebilir. Katılma payları

fon portföyüne dahil edilen yatırım fonlarına giriş, çıkış veya erken çıkış komisyonu ödenemez.

h) Fon portföyünün en fazla %25’i bankalar nezdinde açtırılacak mevduat/katılma he-

saplarında değerlendirilebilir. Ancak tek bir bankada değerlendirilebilecek tutar fon portföyü-

nün %6’sını aşamaz. 6 ncı maddenin üçüncü fıkrası hükümleri saklıdır.

ı) Fonlar, paylarını satın aldıkları ortaklıkların yönetimlerinde temsil edilemezler.

i) Aracı kuruluş ve ortaklık varantlarına yapılan yatırımların toplamı fon portföyünün

%15’ini geçemez. Ayrıca, aynı varlığa dayalı olarak çıkarılan aracı kuruluş ve ortaklık varant-

larının toplamı fon portföyünün %10’unu, tek bir ihraççı tarafından çıkarılan aracı kuruluş va-

rantlarının/ortaklık varantlarının toplamı ise fon portföyünün %5’ini geçemez. Fonun açık po-

zisyonunun hesaplanmasında, varantlar ile borsada gerçekleştirilen türev araç işlemlerinde aynı

varlığa dayalı sözleşmelerde alınan ters pozisyonlar netleştirilir.

j) Fon portföyüne borçluluk ifade eden yabancı para ve sermaye piyasası araçlarından

derecelendirmeye tabi tutulmuş olanlar alınır. Yabancı borçlanma araçları ya da bu araçlara da-

yalı para ve sermaye piyasası araçlarının portföye alımında; derecelendirme yapan kuruluşun

derecelendirme ölçütleri çerçevesinde, borç yapısının niteliği, piyasadaki değişimlere olan du-

yarlılığı, borcun ödenmeme riski gibi unsurlar açısından, borçlanma aracının yeterli koruma

sağladığına ve yatırım yapılabilir nitelikte olduğuna ilişkin derece almış olması şartı aranır.

İlgili aracın derecesini belirleyen belgeler fon nezdinde bulundurulur.

(2) Portföydeki varlıkların değerinin fiyat hareketleri ve rüçhan haklarının kullanılması

nedeniyle, fon içtüzüklerinde, izahnamede ve bu Yönetmelikte belirtilen asgari sınırların altına

inmesi veya azami sınırların üzerine çıkması halinde oranın en geç otuz iş günü içinde bu Yö-

netmelikte, içtüzükte ve izahnamede belirtilen sınırlara getirilmesi zorunludur. Belirtilen süre

içinde elden çıkartmanın imkansız olması veya zarar doğuracağının belirlenmesi halinde bu

süre Kurul tarafından uzatılabilir.

(3) Portföydeki varlıkların oranının fon içtüzüklerinde, izahnamede ve bu Yönetmelikte

belirtilen asgari sınırların altına inmesi veya azami sınırların üzerine çıkması durumunun fon-

ların takas alacakları veya takas borçlarından kaynaklanması halinde ise oranın en geç takas

süresi sonuna kadar içtüzükte, izahnamede ve bu Yönetmelikte belirtilen sınırlara getirilmesi

zorunludur.
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(4) Endeks fonlar hakkında birinci fıkranın (a), (c), (d), (e) ve (f) bentlerinde yer alan

sınırlamalar, söz konusu menkul kıymetlerin baz alınan endekse dahil olması halinde uygu-

lanmaz. Ancak her durumda bir ihraççının para ve sermaye piyasası araçlarına yatırılan tutar,

devlet iç ve dış borçlanma araçları hariç, fon portföyünün %20’sini aşamaz.

Fonlara ilişkin diğer işlemler

MADDE 23 – (1) Fon, günlük operasyonların gerektirdiği miktardan fazla nakit tuta-

maz. Fon paylarının geri dönüşlerinde oluşan nakit ihtiyacını karşılamak amacıyla, fon port-

föylerinde yer alan repo işlemine konu olabilecek para ve sermaye piyasası araçlarının rayiç

bedelinin %10’una kadar borsada veya borsa dışında repo yapılabilir ve fon varlıklarının

%10’unu geçmemek üzere fon hesabına kredi alınabilir. Bu takdirde alınan kredinin tutarı,

faizi, alındığı tarih ve kuruluş ile geri ödendiği tarih hakkında KAP’ta açıklama yapılması ge-

rekmektedir. Piyasa rayici üzerinde kredi faizi ödenemez.

(2) Fon portföyüne, borsadan veya borsa dışından ters repo sözleşmelerinin dahil edil-

mesi mümkündür. Para piyasası fonları dışındaki fonlar ters repo işlemlerine fon portföyünün

en fazla %10’una kadar yatırım yapabilir. Borsa dışında taraf olunan ters repo sözleşmelerinin

karşı tarafının Kurulca belirlenen nitelikleri taşıması zorunludur. Borsa dışında taraf olunan

ters repo sözleşmeleri çerçevesinde karşı taraftan alınan ters repoya konu varlıkların Takas-

bank’ta fon adına açılmış olan bir hesapta saklanması gerekmektedir.

(3) Borsa dışında repo-ters repo işlemlerine taraf olunması durumunda en geç sözleşme

tarihini takip eden işgünü içinde sözleşmeye konu edilen kıymet ve sözleşmenin vadesi, faiz

oranı, karşı tarafı hakkında KAP’ta açıklama yapması gerekmektedir. Bu işlemlerde faiz ora-

nının belirlenmesi, borsada işlem gören benzer vade yapısına sahip sözleşmelerin faiz oranları

dikkate alınmak suretiyle, fon kurulunun sorumluluğundadır. Söz konusu işlemlere ilişkin bilgi

ve belgeler ayrıca şirket merkezinde sözleşme tarihini müteakip beş yıl süreyle muhafaza edilir.

(4) Borsada işlem gören dış borçlanma araçlarının, borsa dışında yapılacak işlemler ile

fon portföyüne dahil edilmesi veya fon portföyünden çıkartılması mümkündür.

(5) Fon, Kurul düzenlemeleri uyarınca yapılacak bir sözleşme çerçevesinde herhangi

bir anda fon portföyünün en fazla %50’si tutarındaki para ve sermaye piyasası araçlarını ödünç

verebilir veya fon portföyünün en fazla %10’u tutarındaki para ve sermaye piyasası araçlarını

ödünç alabilir ve ödünç alma oranı ile sınırlı olmak üzere açığa satış işlemi yapabilir. Ödünç

alma işlemi en fazla doksan iş günü süreyle yapılır. Fon portföyünden ödünç verme işlemi,

ödünç verilen para ve sermaye piyasası araçlarının en az %100’ü karşılığında nakit veya devlet

iç borçlanma senetlerinden oluşabilecek teminatın fon adına Takasbank’ta bloke edilmesi şar-

tıyla yapılabilir. Teminat tutarının ödünç verilen para ve sermaye piyasası araçlarının piyasa

değerinin %80’inin altına düşmesi halinde portföy yöneticisi teminatın tamamlanmasını ister.

Fonun taraf olduğu ödünç verme ve alma sözleşmelerine, fon lehine tek taraflı olarak sözleş-

menin fesh edilebileceğine ilişkin bir hükmün konulması mecburidir.

(6) Fon, Kurul düzenlemeleri uyarınca yapılacak bir sözleşme çerçevesinde Türkiye’de

kurulu borsalarda portföyündeki kıymetli madenlerin piyasa değerlerinin en fazla %50’si tuta-

rındaki kıymetli madenleri ödünç verebilir. Ayrıca, piyasada gerçekleşen ödünç işlemleri kar-

şılığında ödünç alacaklarını temsil etmek üzere çıkarılan sertifikaları aynı oranda portföye
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alabilir ve portföyünde bulunan sertifikaları piyasada satarak portföyden çıkarabilir. Kıymetli

maden ödünç işlemleri ile kıymetli maden ödünç sertifikası alım-satım işlemleri söz konusu

piyasadaki işlem esasları ile teminat sistemi çerçevesinde yapılır.

(7) Fon portföyüne riskten korunma ve/veya yatırım amacıyla fonun yatırım stratejisine

uygun olacak şekilde türev araçlar dâhil edilebilir. Portföye alınan türev araçlar nedeniyle maruz

kalınan açık pozisyon tutarı fon net varlık değerini aşamaz.

Fon sepeti emeklilik yatırım fonlarına ilişkin özel hükümler

MADDE 24 – (1) Fon sepeti emeklilik yatırım fonu, portföyünün en az %80’i yatırım

fonlarının ve borsa yatırım fonlarının katılma paylarından oluşan emeklilik yatırım fonunu

ifade eder.

(2) Fon sepeti emeklilik yatırım fonu için aşağıdaki hükümlere uyulması gerekir.

a) Tek bir yatırım fonuna ait katılma paylarının değeri fon portföyünün %20’sini aşamaz.

b) Fon sepeti fonlarına yatırım yapamaz.

c) Fon portföyüne alınan yatırım fonu katılma payları veya borsa yatırım fonu katılma

payları, bu payları çıkaran fonun toplam pay sayısının %20’sini aşamaz.

ç) Fon portföyüne, Kurul kaydında bulunan fonların katılma paylarının dahil edilmesi

esastır. Yabancı borsalarda işlem gören borsa yatırım fonlarının katılma payları Kurul kaydına

alınma şartı aranmaksızın fon portföyüne alınabilir.

(3) Fon sepeti emeklilik yatırım fonlarında, portföye alınacak yatırım fonları için ödenen

yönetim ücreti ile fon sepeti emeklilik yatırım fonunun yıllık toplam gider oranının toplamı,

Sistem Yönetmeliği’nin Ek-2’sinde fon sepeti emeklilik yatırım fonları için belirlenen azami

yıllık fon toplam gider oranının %1 fazlasını aşamaz.

(4) Portföy sınırlamalarına ve işlemlerine ilişkin olarak diğer hususlarda 22 nci ve 23 üncü

madde hükümleri uygulanır.

Değerleme esasları

MADDE 25 – (1) Fon portföyündeki varlıkların değerlemesi aşağıdaki esaslara göre

tespit edilir:

a) Portföye alınan varlıklar alım fiyatlarıyla kayda geçirilir.

b) Alış tarihinden başlamak üzere portföydeki varlıklardan;

1) Borsada işlem gören varlıklar değerleme gününde borsada oluşan en son seans ağır-

lıklı ortalama fiyat veya oranlarla değerlenir. Kapanış seansı uygulaması bulunan piyasalarda

işlem gören varlıkların değerlemesinde kapanış fiyatı kullanılır.

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

mayan paylar son işlem tarihindeki borsa fiyatıyla, borçlanma araçları, ters repo ve repolar,

son işlem günündeki iç verim oranı (günlük nakit girişlerini nakit çıkışlarına eşitleyen iskonto

oranı) ile değerlenir.

c) Yatırım fonu katılma payları, değerleme günü itibarıyla en son açıklanan fiyatları

esas alınarak değerlenir.

ç) Portföydeki vadeli mevduat, bileşik faiz oranı kullanılarak tahakkuk eden faizin ana-

paraya eklenmesi suretiyle değerlenir.
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d) Yabancı para cinsinden varlıklar, TCMB tarafından ilgili yabancı para için belirlenen
döviz alış kuru ile, yükümlülükler ise TCMB tarafından ilgili yabancı para için belirlenen döviz
satış kuru ile çarpılması suretiyle değerleme yapılır.

(2) Endeks fonların portföylerinde yer alan varlıklardan; baz alınan endeks kapsamında
bulunan varlıklar endeksin hesaplanmasında kullanılan esaslar, diğer varlıklar ise birinci fıkrada
belirtilen esaslar çerçevesinde değerlenir.

(3) Bu maddede belirtilenler dışında kalan para ve sermaye piyasası araçları ile işlem-
lerin ve dış borçlanma araçlarının değerlemesine ilişkin esaslar piyasa fiyatını en doğru yansı-
tacak şekilde 12 nci maddede belirtilen fon kurulu tarafından belirlenerek yazılı karara bağlanır.

Fon paylarının değerinin hesaplanması ve işlem esasları
MADDE 26 – (1) Fon payları, temsil ettiği değerin tam olarak nakden ödenmesi şartıyla

katılımcının bireysel emeklilik hesabına aktarılır. Fonun birim pay değeri, net varlık değerinin
dolaşımdaki pay sayısına bölünmesiyle elde edilir.

(2) Pay sayısının hesaplanmasında küsurat işlemlerinin söz konusu olması halinde, üç
basamağa kadar olan kısım dikkate alınarak pay sayısı hesaplanır.

(3) Pay alımı ve payların fona iade edilmesine ilişkin esaslar izahnamede belirlenir ve
belirlenen esaslara göre hesaplanan pay değerinin, müteakip iş günü katılımcılara duyurulması
sağlanır.

(4) Fon payı alım ve iade işlemlerinin gerçekleştirilmesinde uygulanacak pay fiyatı,
pay alımlarında katkı payı ödemesinin katılımcının hesabına intikal etmesini takip eden ilk he-
saplamada bulunacak pay fiyatı, iade işlemlerinde ise talimatın verilmesini takip eden ilk he-
saplamada bulunacak pay fiyatıdır. Kurul fon türlerine göre bu esasa istisna getirebilir.

(5) Fon paylarının fona iade işlemlerinin gerçekleştirilmesinde, şirket katılımcının bi-
rikimlerinin atıl durumda kalmasına mahal vermeden ilgili fonların paylarının nakde dönüştü-
rülme sürelerini de dikkate alarak işlemin en kısa sürede yapılmasına dönük tedbirleri almakla
yükümlüdür.

(6) Aynı fon çatısı altında, fon işletim giderlerinde ayrıştırılmaya gidilmek suretiyle
farklı pay grupları oluşturulabilir. Pay gruplarının oluşturulması halinde, düşük oranlı fon iş-
letim gideri olan paylara sahip katılımcılara, fon işletim gideri farklarının iade edilmesi gerek-
lidir. Katılımcı hesaplarına iade edilen fon işletim giderleri farklarının değerlendirilmesine iliş-
kin usul ve esaslara fon izahnamelerinde yer verilmesi gerekmektedir.

(7) Pay grupları oluşturan fonların kamuyu aydınlatmalarına ilişkin esas ve standartları
belirlemeye Kurul yetkilidir.

(8) Kurul, Müsteşarlık ve TCMB’nin görüşünü alarak, fonların pay alım satımının
TCMB tarafından günlük alım satım kurları ilan edilen yabancı paralar üzerinden yapılmasına
izin verebilir.

Olağanüstü durumlar
MADDE 27 – (1) Savaş, doğal afetler, ekonomik kriz, iletişim sistemlerinin çökmesi,

portföydeki varlıkların ilgili olduğu pazarın, piyasanın, platformun kapanması, bilgisayar sis-
temlerinde meydana gelebilecek arızalar, şirketin mali durumunu etkileyebilecek önemli bir
bilginin ortaya çıkması gibi olağanüstü durumların meydana gelmesi halinde, değerleme esas-
larının tespiti hususunda fon kurulu karar alabilir. Bu durumda değerleme esaslarının gerekçeli
olarak fon kurulu karar defterine yazılarak, Kurula ve saklayıcıya bildirilmesi zorunludur.
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(2) Birinci fıkrada belirtilen olağanüstü durumların varlığı halinde fon kurulu kararı ile

en hızlı haberleşme vasıtasıyla saklayıcıya, Kurula ve Müsteşarlığa bildirilmesi ve KAP’ta ilan

edilmesi koşuluyla birim pay değerleri hesaplanmayabilir ve bu durumlar ortadan kalkıncaya

kadar payların alım satımları durdurulabilir veya alım satım talepleri fon kurulunca belirlenen

esaslar çerçevesinde kısmen karşılanabilir.

Saklayıcı ve fon portföyündeki varlıkların saklanması

MADDE 28 – (1) Takasbank’ın saklama hizmeti verdiği para ve sermaye piyasası araç-

ları, kıymetli madenler ile diğer varlıklar fon adına Takasbank nezdinde saklanır. Bunun dışında

kalan varlıkların saklanması konusunda, Takasbank’a dışarıda saklanan varlıklar ve bunların

değerleri konusunda gerekli bilgilerin aktarılması veya erişimine olanak tanınması ve fon iç-

tüzüğünde saklayıcı kuruluşa yer verilmesi koşulu ile bir başka saklayıcıdan saklama hizmeti

alınabilir.

Saklayıcının görevleri

MADDE 29 – (1) Saklayıcı ve şirket arasında fon varlıklarının saklanması ve katılım-

cılar ile ilgili kayıtların tutulması amacıyla sözleşme yapılması zorunludur. Bu sözleşme kap-

samında saklayıcı;

a) Fon varlıklarının saklanması,

b) Fon adına yapılan varlık alım ve satım işlemlerinin takasının yapılabilmesi için ge-

rekli ortamın sağlanması ve kontrolü,

c) Fon paylarının katılımcı bazında tutulması ve katılımcılara fon hesaplarında yatırıma

yönlendirilecek katkı payı tutarı ile bunlara karşılık gelen pay sayılarını fon bazında izleme

imkanı sağlanması,

ç) Fon portföyünün Kurulca belirlenen esaslar çerçevesinde yönetilmesinin kontrolü,

d) Portföy değerinin ve birim pay değerinin bu Yönetmelikte belirlenen değerleme esas-

ları çerçevesinde hesaplandığının kontrolü,

e) Fon hesaplarında yatırıma yönlendirilecek ve Şirket tarafından bildirilen katılımcı

katkı paylarının fona aktarımında pay sayısının doğru hesaplanıp hesaplanmadığının kontrol

edilmesi,

f) Fon hesabından yapılacak ödeme ve virman işlemlerinin kontrolü,

g) Fon portföyündeki menkul kıymetler üzerindeki hakların portföy yönetim şirketinin

talimatı çerçevesinde kullanılmasına aracılık,

ğ) Şirkete ve portföy yönetim şirketine, fon ile ilgili bilgileri izleme imkanının ve ge-

rekli raporların elektronik ortamda sağlanması,

h) Kurulca ve Müsteşarlıkça istenecek fon işlemleri ve varlıkları ile ilgili bilgilerin elek-

tronik ortamda sağlanması,

ile görevlidir.

(2) Saklayıcı, fon portföyünün birinci fıkranın (ç) ve (d) bentlerinde belirtilen esaslara

uygun olup olmadığını kontrol eder ve herhangi bir aykırılık tespit etmesi halinde gerekli ted-

birleri almak konusunda şirketi bilgilendirir. Şirket tarafından gerekli tedbirlerin alınmaması

halinde yapılan tespitler saklayıcı tarafından en hızlı haberleşme vasıtasıyla Kurula bildirilir.

(3) Kurul, saklayıcının görevleri ile ilgili uygulama esaslarını belirlemeye yetkilidir.
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Fon varlıklarının değerlemesi, portföy sınırlarına uyum ve birim pay değerinin

hesaplanmasında şirketin sorumluluğu

MADDE 30 – (1) Şirket, fon portföy değeri ile net varlık değerinin hesaplanmasına

esas teşkil edecek bilgiler ile saklayıcı dışında tutulan hesaplardan yapılan ödemeleri saklayı-

cıya bildirmek zorundadır.

(2) Birim pay değerinin yanlış hesaplanması halinde şirket, bundan doğan zararı tazmin

etmekle yükümlüdür.

Saklama hesaplarının işleyişi

MADDE 31 – (1) Fon hesaplarının açılması aşamasında katılımcının kimlik bilgileri,

bireysel emeklilik sistemine giriş tarihi, fon hesabına yatırılacak katkı payı tutarına karşılık

gelen pay sayısı, katılımcının seçtiği fon tür ya da türleri ile ilgili saklayıcının talep edeceği

bilgiler ve belgeler şirket tarafından saklayıcıya bildirilir.

(2) Şirket ve portföy yönetim şirketi tarafından fon hesaplarından, 19 uncu maddede

belirtilen durumlar dışında harcama yapılamaz.

(3) Katılımcıların aktarım, değişiklik ve ayrılma talepleri saklayıcının belirleyeceği bil-

dirim esasları çerçevesinde, şirketin talimatı üzerine yerine getirilir.

Periyodik raporlara ilişkin esaslar

MADDE 32 – (1) Fonlar, günlük, altı aylık ve yıllık olarak rapor düzenlerler.

(2) Günlük rapor, fon portföy ve net varlık değeri tablolarından oluşan ve birim pay

değerlerinin günlük olarak hesaplanmasını gösteren rapor olup, her gün sonu itibarıyla sakla-

yıcıya iletilir.

(3) Altı aylık rapor, ilk altı aylık döneme ilişkin gelişmeleri özetleyen ve fon kurulu ta-

rafından hazırlanan faaliyet raporunu ve ilgili dönemin son iş günü itibariyle fon portföy değeri

ve net varlık değeri tablolarını içeren rapordur.

(4) Yıllık rapor, yıl içindeki gelişmeleri özetleyen ve fon kurulu tarafından hazırlanan

faaliyet raporunu, fonun bir önceki yıl ile karşılaştırmalı olarak hazırlanmış bağımsız denetim-

den geçmiş yıllık fon bilanço ve gelir tablolarını, bağımsız denetim raporunu, bilanço tarihi

itibarıyla fon portföy değeri ve net varlık değeri tablolarını içeren rapordur.

(5) Fon kurulu tarafından hazırlanan faaliyet raporları asgari olarak, ilgili dönemde fo-

nun faaliyet gösterdiği piyasanın ve ekonominin genel durumuna ilişkin bilgileri, fonun per-

formans bilgilerini ve varsa dönem içinde yatırım politikalarında, izahname, fon içtüzüğü gibi

kamuyu aydınlatma belgelerinde, katılımcıların karar vermesini etkileyebilecek diğer konularda

meydana gelen değişiklikleri içerecek şekilde hazırlanır.

(6) Altı aylık rapor, ilgili dönemin bitimini takip eden altı hafta içinde, yıllık rapor ilgili

dönemin bitimini takip eden üç ay içinde KAP’ta ilan edilir. Söz konusu raporlar aynı zamanda

şirket merkezinde katılımcıların incelemesi için hazır bulundurulur. Ayrıca, bu raporlarda ödünç

menkul kıymet işlemleri ile türev araç işlemlerine ilişkin bilgilere yer verilmesi zorunludur.

(7) Günlük, altı aylık ve yıllık raporlar Kurulca belirlenen esaslara göre hazırlanır ve

en az on yıl süreyle şirket nezdinde saklanır.
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Bilgi verme yükümlülüğü

MADDE 33 – (1) Şirket ve portföy yöneticisi, 22 nci maddenin birinci fıkrasının (e)

bendinde sayılan kişilerin iştiraklerinin unvanları, adresleri, iştirak oranları ile kendi iştirakle-

rine ilişkin bu bilgileri her yılın Ocak ayında ve bunlardaki değişikliklerin meydana geldiği ta-

rihten itibaren altı iş günü içinde saklayıcıya bildirmekle yükümlüdür.

(2) Fon kurulu üyelerinin ve denetçinin herhangi bir sebepten dolayı görevden ayrıl-

maları halinde durum en geç altı iş günü içinde Sermaye Piyasası Lisanslama Sicil ve Eğitim

Kuruluşu A.Ş.’ye bildirilir. Yapılan bildirimde, yeni atanan kişinin ilgili göreve atanmasına

ilişkin yönetim kurulu kararı ile bu kişi ile ilgili olarak 12 nci maddenin üçüncü fıkrasında be-

lirtilen hususların mevcudiyetini tevsik eden belgeler yer alır. 12 nci maddeye aykırı şekilde

atama yapıldığının tespit edilmesi halinde, bu durum Sermaye Piyasası Lisanslama Sicil ve

Eğitim Kuruluşu A.Ş. tarafından en hızlı haberleşme vasıtasıyla Kurula bildirilir.

(3) Kurulca, söz konusu bildirimlerin Kurulun uygun göreceği başka bir kuruluşa ya-

pılması istenebilir.

Fonun tanıtımına yönelik belgeler

MADDE 34 – (1) Katılımcının emeklilik planı kapsamında yer alan fonlara katılımın-

dan önce kendisine, izahnamedeki bilgilerin özet olarak yer aldığı ve katılımcının yatırım kararı

vermesine yardımcı olacak tanıtım formu verilmesi zorunludur. İzahnamenin şirketin merkezi,

bölge müdürlükleri, şubeleri, temsilcilikleri ve internet sitesinde güncellenmiş olarak katılım-

cıların incelemesi amacıyla bulundurulması zorunludur.

(2) İzahnamenin ve tanıtım formunun katılımcıların anlayabileceği açıklıkta ve okunaklı

bir şekilde yazılması ve Kurulca onaylanmış olması zorunludur.

Katılımcıya sunulacak bilgi ve belgeler

MADDE 35 – (1) Şirket;

a) Kurulca onaylanmış fon içtüzüğünü,

b) İzahname ve tanıtım formunu,

c) Altı aylık ve yıllık raporları,

merkezi, bölge müdürlükleri, şubeleri, temsilcilikleri ve internet sitesinde güncellenmiş

olarak katılımcıların incelemesi amacıyla bulundurmak ve katılımcının talep etmesi halinde

kendisine vermek zorundadır.

(2) KAP’ta ilan edilmesi gereken bilgi ve belgelerin eksiksiz olarak yayımlanması ve

güncel tutulması şirketin sorumluluğundadır.

Kurul denetimi

MADDE 36 – (1) Şirketin fonlarının, portföy yöneticilerinin ve saklayıcının Kanun ve

bu Yönetmelik kapsamındaki faaliyetleri 6362 sayılı Kanunun 88 inci maddesi çerçevesinde

Kurul tarafından denetlenir.

Muhasebe, belge ve kayıt düzeni ile bağımsız dış denetim

MADDE 37 – (1) Fonların muhasebe, belge kayıt düzeni ile bağımsız dış denetimine

ilişkin olarak Kurulun bu konudaki düzenlemelerine uyulur. Fon’un muhasebe, belge ve kayıt

düzeninin portföy yöneticisi dışında oluşturulması zorunludur.
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(2) Fonların hesap ve işlemleri yıllık dönemler itibarıyla bağımsız dış denetime tabidir.

Bağımsız dış denetim yapılan dönemlerde aşağıdaki hususlara ilişkin bilgileri ve bağımsız de-

netçi görüşünü içeren bir rapor hazırlanır ve bağımsız denetim raporu ile birlikte şirkete ve

Kurula gönderilir.

a) Fon varlıklarının mevzuata uygun olarak saklanıp saklanmadığı,

b) Fon iç kontrol sistemi,

c) Birim pay değerinin mevzuata uygun olarak hesaplanıp hesaplanmadığı,

ç) Fonun yatırım performansına ilişkin olarak kamuya açıklanan bilgilerin mevzuata

uygun olup olmadığı.

Fonların birleştirilmesi ve dönüşümü

MADDE 38 – (1) Aynı şirkete ait fonlar, şirketin talebi üzerine veya resen Kurul tara-

fından birleştirilebilir. Fon, ancak aynı şirketin başka bir fonu ile birleştirilebilir.

(2) Fonların birleştirilmesi ve dönüşümünde Kurulun yatırım fonlarına ilişkin düzen-

lemelerine uyulur.

Fonun devri

MADDE 39 – (1) Kurul,

a) Şirketin bir yıl öncesinden fesih ihbarında bulunması,

b) Şirketin fon kurmaya ilişkin şartlarını kaybetmesi,

c) Şirketin mali bünyesinin zayıflaması nedeniyle Kanunun 14 üncü maddesi kapsamına

alınması,

hallerinde, fon malvarlığını bir başka şirkete Müsteşarlığın uygun görüşünü alarak dev-

redebilir.

Kayda alma ücreti

MADDE 40 – (1) Takvim yılı esas alınarak üçer aylık dönemlerin son iş gününde fonun

net varlık değeri üzerinden yüzbinde üç oranında hesaplanacak kayda alma ücreti izleyen on

iş günü içerisinde Kurul özel hesabına yatırılarak ilgili dekontların ve hesaplama tablosunun

bir örneği Kurula iletilir.

(2) Fonun ilgili hesaplama dönemi içerisinde fon paylarını halka arz etmesi durumunda,

fon paylarının satışa sunulmuş olduğu günlerin ilgili üç aylık dönemdeki gün sayısına oranı

dikkate alınarak kayda alma ücreti hesaplanır.

(3) Fonların birleşmesi ve dönüşümü durumunda ayrıca bir ücret alınmaz.

Kurulca esasları belirlenen belgeler

MADDE 41 – (1) Kurul, bu Yönetmelikte belirtilen izahnamenin, başvuru ve bildirim

formlarının, fon tanıtım formlarının, günlük, altı aylık ve yıllık raporların şekil şartları ve içe-

rikleri ile bu belgelerin Kurula iletilmesine ilişkin usul ve esasları belirlemeye yetkilidir.

Devlet katkısının yatırıma yönlendirilmesine ilişkin özel hükümler

MADDE 42 – (1) Devlet katkısının yatırıma yönlendirileceği fonun kuruluş ve kayda

alma başvuruları birlikte değerlendirilir ve sonuçlandırılır.

(2) Devlet katkısının yatırıma yönlendirileceği fona avans tahsisi zorunlu değildir.

(3) Devlet katkısının yatırıma yönlendirileceği fon için kayda alma ücreti alınmaz.
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(4) Devlet katkısının yatırıma yönlendirileceği fonun, portföy yöneticilerinin ve sakla-

yıcının Kanun ve bu Yönetmelik kapsamındaki faaliyetleri 6362 sayılı Kanunun 88 inci mad-

desi çerçevesinde Kurul tarafından denetlenir.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

MADDE 43 – (1) 28/2/2002 tarihli ve 24681 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Emek-

lilik Yatırım Fonlarının Kuruluş ve Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Hakkında Yönetmelik yürür-

lükten kaldırılmıştır.

Geçiş hükümleri

GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Fonların bildirimlerinin KAP’a gönderilmesi uygulamasına

30/4/2013 tarihinde başlanacak olup, uygulamanın başlamasına kadar fonlara ilişkin duyuru-

ların Türkiye çapında yayın yapan en az iki günlük gazetenin Türkiye baskısında ilan edilme-

sine devam edilir.

(2) Fonların toplam gider kesintisi oranlarının Sistem Yönetmeliğinin Ek-2’sinde yer

alan tablodaki fon toplam gider kesintisi oranı üst sınırları dikkate alınarak belirlenmesi, belir-

lenecek fon toplam gider kesintisi ve fon işletim gideri kesintisi oranlarının KAP’ta ve kuru-

cunun resmi internet sitesinde ilan edilmesi ve yapılacak ilk içtüzük/izahname değişikliği baş-

vurularına bu kapsamda yapılacak değişikliklerin de dahil edilmesi gerekmektedir.

Yürürlük

MADDE 44 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 45 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Sermaye Piyasası Kurulu yürütür.

—— • ——
Gaziantep Üniversitesinden:

GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM İLE

SINAV VE DEĞERLENDİRME ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİKTE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 11/7/2005 tarihli ve 25872 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gaziantep

Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ile Sınav ve Değerlendirme Esaslarına İlişkin

Yönetmeliğin 11 inci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“d) Genel not ortalaması 1.75 ve üzerinde olan, Mühendislik Fakültesi öğrencilerinden

ders yükü iki ders arttırıldığında intörn öğrenci olma hakkını elde edebilecek durumda olanların,

bölüm başkanlığının onayı ile ders yükü iki ders arttırılabilir.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 18 inci maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi aşağı-

daki şekilde değiştirilmiştir.

“c) Dikey geçiş yoluyla gelen öğrenciler hakkında, 19/2/2002 tarihli ve 24676 sayılı

Resmî Gazete’de yayımlanan Meslek Yüksekokulları ve Açıköğretim Ön Lisans Programları

Mezunlarının Lisans Öğrenimine Devamları Hakkında Yönetmelik hükümleri uygulanır.”

MADDE 3 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 4 – Bu Yönetmelik hükümlerini Gaziantep Üniversitesi Rektörü yürütür.
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8/3/2013   CUMA 

ORTASAYFA 

T.C. 

Resmî Gazete 
İlânlarla ilgili müracaatlar Başbakanlık Basımevi Döner Sermaye 

İşletmesi Müdürlüğüne yapılır. 

13 Mart 2013 

ÇARŞAMBA 
Sayı : 28586 

İLÂN BÖLÜMÜ 

ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI 

5607 SAYILI KAÇAKÇILIKLA MÜCADELE KANUNU UYARINCA 

TASFİYELİK HALE GELEN EŞYA SATILACAKTIR 

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Doğu Anadolu Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü 

Van Tasfiye İşletme Müdürlüğünden:       

1 - Satışa esas bedeli en az 34,34 TL. ile en çok 164.346,62 TL. arasında değişen; 

20/03/2013 günü saat 16.00’a kadar yatırılması gereken güvence tutarı da en az 10,00 TL., en çok 

16.500,00 TL. arasında olan, cinsi, miktarı, bulunduğu yeri, özellikleri, satışa esas bedeli ve 

güvence tutarı ayrı ayrı şartname eki listede gösterilen 44 grup eşya (Çay, rekor, tuz, cep telefonu 

bataryası, şarj cihazı, kulaklık, cep telefonu kulaklığı, cep oto şarj cihazı, cam kase, oyuncak 

tabanca, porselen tabak, kot pantolon, yolluk, halı, bayan şal, bayan takım elbise, anahtar takımı, 

zayıflama kemeri, epilasyon aleti, eşarp, kol saati, kol saati pili, çakmak, kuru üzüm, badem içi, 

şekerleme, hurma, kilim, bayan giysisi, yastık kılıfı v.b); açık artırma suretiyle, Van Tasfiye 

İşletme Müdürlüğü Özalp Yolu Üzeri TCDD yanı Prefabrik Hizmet Binası adresindeki ihale 

salonunda 21/03/2013 tarihinde saat 09.30'da satışa sunulacaktır. Satışa sunulan eşya/araç ve söz 

konusu ihale hakkında ayrıntılı bilgiye www.gumrukticaret.gov.tr ve www.tasis.gov.tr internet 

adreslerimiz ile (0) (432) (214 05 61) numaralı telefondan ulaşılabilir. 

2 - Kimliklerini belirlemeye yarayan belge, gerçek kişilerin T.C. kimlik numarası ve 

ikametgâh beyanı, tüzel kişilerin vergi kimlik numarası ve işyeri merkezi beyanı, güvencenin 

yatırıldığına ilişkin belge, vekil olarak katılanlar için vekâletname aslı veya noter onaylı örneği, 

tüzel kişiler adına katılacaklardan, yetki belgesinin aslı veya noter onaylı örneğinin veya 

vekaletname kartının satış günü ihale salonunda ibraz edilmesi gerekir. 

3 - Bu ilanda bulunmayan hususlarda şartname ve eki listelerde belirtilen hükümler 

geçerlidir. Açık Artırma Yöntemiyle Eşya Satış Şartnamesi ve ekleri 10,00 TL bedel karşılığı Van 

Tasfiye İşletme Müdürlüğü ile Doğu Anadolu Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğünden 

alınabilir. 

İlan olunur. 2117/1-1 
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4458 SAYILI GÜMRÜK MEVZUATI UYARINCA TASFİYELİK HALE GELEN 

EŞYA/ARAÇ SATILACAKTIR 

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Orta Anadolu Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü 

Ergazi Tasfiye İşletme Müdürlüğünden:       

1 - Satışa esas bedeli en az 1.145,07 TL ile en çok 71.632,82 TL arasında değişen; 

18.03.2013 günü saat 16.00’ya kadar yatırılması gereken güvence tutarı da en az 114,51 TL, en 

çok 7.163,28 TL arasında olan, cinsi, miktarı, bulunduğu yeri, özellikleri, satışa esas bedeli ve 

güvence tutarı ayrı ayrı şartname eki listede gösterilen 20 Grup Muhtelif Eşya (Plaket, Lamba, 

Toner, Güç kaynağı, MP3 çalar, MP4 çalar vs); açık artırma suretiyle, TASİŞ Ergazi Tesisleri 

Türkkuşu Yanı Etimesgut/ANKARA adresindeki ihale salonunda 19/03/2013 tarihinde saat 09:30’da 

satışa sunulacaktır. Satışa sunulan eşya/araç hakkında daha detaylı bilgiye www.gumruk.gov.tr ve 

www.tasis.gov.tr internet adreslerimiz ile (0) (312) (243 13 04, (05), (06), (07) dahili 162 - 131 

numaralı telefonlardan ulaşılabilir. 

2 - Kimliklerini belirlemeye yarayan belge, gerçek kişilerin T.C. kimlik numarası ve 

ikametgâh beyanı, tüzel kişilerin vergi kimlik numarası ve işyeri merkezi beyanı, güvencenin 

yatırıldığına ilişkin belge, vekil olarak katılanlar için vekâletname aslı veya noter onaylı örneği, 

Tüzel kişiler adına katılacaklardan, yetki belgesinin aslı veya noter onaylı örneğinin veya 

vekaletname kartının satış günü ihale salonunda ibraz edilmesi gerekir. 

3 - Bu ilanda bulunmayan hususlarda şartname ve eki listelerde belirtilen hükümler 

geçerlidir. Açık Artırma Yöntemiyle Eşya Satış Şartnamesi ve ekleri 10,00 TL bedel karşılığı 

Ergazi Tasfiye İşletme Müdürlüğü ile Orta Anadolu Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğünden 

alınabilir. 

İlan olunur. 2148/1-1 

—— • —— 

DE 24000 TİPİ DİZEL LOKOMOTİFLERDE KULLANILMAK ÜZERE 

1.210 ADET SOĞUTMA RADYATÖRÜ SATIN ALINACAKTIR 

TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğünden: 

İhale Kayıt No : 2013/29833  

1 - İdarenin: 

a) Adresi : TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü 

b) Telefon ve Faks Numarası : 0.312.309 05 15/4419-4149 0.312.311 53 05 

c) Elektronik Posta Adresi : malzeme@tcdd.gov.tr 

2 - İhale konusu malın adı ve miktarı : 1.210 Adet Soğutma Radyatörü  

3 - Yukarıda belirtilen alımımız Yerli 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 Mal ve Hizmet Alımı İhale Komisyonu 

Başkanlığına 10/04/2013 günü saat 14.30’a kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır. 

5 - İhale dokümanı TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü Malzeme Dairesi Başkanlığı Cer Sipariş 

Şube Müdürlüğünde görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları 

zorunlu olup TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü Merkez Veznesinden 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. 2132/1-1 
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MUHTELİF CİNS VE MİKTAR BİLGİSAYAR HARİCİ DİSK  

KLAVYE VE MOUSE SETİ SATIN ALINACAKTIR 

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden: 

Ofısimizce, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu Destek Hizmetleri Dairesi 

Başkanlığı ihtiyacı muhtelif cins ve miktar bilgisayar, harici disk, klavye ve mouse setinin 

kuruluşça hazırlanan teknik şartnamesine uygun olarak, Ofıs'imiz tip ticari şartnamesi ile ihale ek 

şartlar listesinde belirtilen şartlarla, açık teklif usulü ile iç piyasadan satın alınacaktır. 

1 - İHALE EVRAKI BEDELLİDİR. 

a) İstekliler, ihale dokümanlarını Genel Müdürlüğümüz III Nolu Satınalma Daire 

Başkanlığında ve Ofisimiz internet sitesinde görebilirler. Ancak ihaleye teklif verecek olan 

firmaların, şartname bedelini (100.-TL) Ofis veznelerinden birine veya Ofis banka hesabına 

yatırmaları zorunludur. 

b) Yatırılan paraya ait ödendi belgesinin aslı ile bir suretinin teklif evrakına eklenerek dış 

zarfa konulması zorunludur. 

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

TEKLİF EDİLEN FİYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLİF MEKTUBU, dış zarfta ise iç zarfla 

birlikte teknik şartnamesi ile Ofis Ticari Şartnamesi ve ihale ek şartlar listesinin aynen kabul 

edildiğini belirten yazılı taahhütname ve ticari şartnamenin 2. maddesinde yazılı belgeler ile ihale 

ek şartlar listesinde belirtilen belgeler bulunacaktır. 

3 - Teklifler, 21/03/2013 günü, saat 12.00' ye kadar Genel Müdürlüğümüz, III Nolu 

Satınalma Daire Başkanlığında bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postada vaki gecikmeler 

dikkate alınmayacaktır. 

4 - Teklif mektuplarının, son teklif verme günü saat 14.00'de evvela dış zarfları açılacak, 

daha sonra teklif mektubu ile birlikte gönderilmesi gerekli olan belgeler incelenecek, bu inceleme 

sonucunda belgeleri istenilen şartlara uygun olduğu tespit edilenlerin teknik şartnamesine 

uygunluğunun belirlenmesini müteakip, uygun olduğu tespit edilen tekliflerin fiyat ile ilgili iç 

zarfları bilahare bildirilecek bir tarihte açılacaktır. Uygun olmayan teklifler ise açılmadan teklif 

sahiplerine iade edilecektir. 

5 - Teklifler, ihaleye esas ticari şartnamenin 7. maddesinde belirtilen şartlarla iç zarfların 

açılmasını müteakip en az 30 gün opsiyonlu olacaktır. 

6 - İhale konusu malzemenin tamamı için teklif verilecek olup, kısmi teklifler 

değerlendirilmeyecektir. 

7 - Teklif edilen bedelin %3'ünden az olmamak üzere istekliler tarafından belirlenecek 

tutarda son teklif verme tarihinden itibaren en az 6 ay süreli geçici teminat verilecektir. 

8 - Söz konusu ihale, Kamu İhale Kanununun 3.maddesi (g) fıkrası (İstisna) kapsamında 

olup, Ofis, ihale konusu malzemeyi ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte serbesttir. 

 2136/1-1 
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YAŞ ÇAY YÜKLEME VE NAKLİYE İŞİ YAPTIRILACAKTIR 

Derepazarı Çay Fabrikası Müdürlüğünden: 

 Derepazarı / RİZE 

1 - Müdürlüğümüz tarafından toplam 5.800.000 kg. yaşçay yükleme ve nakliye işi %20 

artar-azalır opsiyonlu olarak Satınalma ve İhale Yönetmeliğimizin 9’uncu maddesi kapsamında, 

açık ihale usulü ile yaptırılacaktır. 

2 - Bu işe ait şartnameler, aşağıdaki adresten 50,00 TL bedelle tahsil fişi karşılığında 

temin edilebilir. Derepazarı Çay Fabrikası Müdürlüğü/ RİZE 

3 - İhaleye katılmak isteyen isteklilerin idari ve teknik şartname esasları dahilinde 

hazırlayacakları teklif mektuplarını en geç 25.03.2013 günü saat 14.00’e kadar Derepazarı Çay 

Fabrikası Evrak Kayıt Bürosu- Rize adresinde bulunacak şekilde elden vermeleri veya posta ile 

göndermeleri gerekmektedir. Teklif mektupları aynı gün saat 14.00’de açılacaktır. 

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

edilmez. 

5 - İstekliler tekliflerinde istenen normlarda tek fiyat vereceklerdir. 

6 - Verilen tekliflerdeki fiyat geçerlilik süresi (opsiyon) ihale tarihinden sonra en az 40 

gün olmalıdır. 

7 - İstekliler teklif edilen KDV hariç toplam bedelin %3’ünden az olmamak üzere geçici 

teminat vereceklerdir. Kesin teminat, ihale sonucuna göre yapılan sözleşme bedeli üzerinden %6 

oranında alınır. 

8 - İstekliler bu ihalede yükleme işine ayrı nakliye işine ayrı teklif vereceklerdir. 

9 - İhale Derepazarı Çay Fabrikası Müdürlüğü Salonu’nda yapılacaktır. 

10 - Teşekkülümüz bu ihalede, ceza ve yasaklama hükümleri hariç 4734 sayılı Kamu 

İhale Kanunu’na tabi olmayıp, Satınalma ve İhale Yönetmeliğimiz hükümlerince ihaleyi tamamen 

veya kısmen yapıp yapmamakta serbesttir. 1878/1-1 

—— • —— 
YAŞ ÇAY YÜKLEME VE NAKLİYESİ İŞİ YAPTIRILACAKTIR 

Sürmene Çay Fabrikası Müdürlüğünden: 

 Sürmene/TRABZON 

1 - Müdürlüğümüz tarafından toplam 11.300.000 Kg. yaş çay yükleme ve nakliye işi %20 

artar-azalır opsiyonlu olarak Satınalma ve İhale Yönetmeliğimizin 9. Maddesi kapsamında, açık 

ihale usulü ile yapılacaktır. 

2 - Bu işe ait şartnameler, aşağıdaki adresten 50,00.-TL. bedelle tahsil fişi karşılığında 

temin edilebilir. Sürmene Çay Fabrikası Müdürlüğü, Çamlıca Mah., Hükümet Cad., 61600 

Sürmene/ Trabzon 

3 - İhaleye katılmak isteyen isteklilerin idari ve teknik şartname esasları dahilinde 

hazırlayacakları  teklif mektuplarını en geç 26.03.2013 Salı  günü saat: 14.00’ e kadar Sürmene 

Çay Fabrikası, evrak kayıt bürosu, Çamlıca Mah., Hükümet Cad., 61600 Sürmene/Trabzon 

adresinde bulunacak şekilde elden vermeleri veya posta ile göndermeleri gerekmektedir. Teklif 

mektupları aynı gün saat: 14.00’ de açılacaktır. 

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

edilmez. 

5 - İstekliler tekliflerinde istenen normlarda tek fiyat vereceklerdir. 

6 - Verilen tekliflerdeki fiyat geçerlilik süresi (opsiyon) ihale tarihinden sonra en az 40 

gün olmalıdır. 

7 - İstekliler teklif edilen K.D.V. hariç toplam bedelin %3’ünden az olmamak üzere geçici 

teminat vereceklerdir. Kesin teminat ihale sonucuna göre yapılan sözleşme bedeli üzerinden %6 

oranında alınır. 

8 - İstekliler bu ihalede yükleme işine ayrı, nakliye işine ayrı teklif vereceklerdir. 

9 - İhale Sürmene Çay Fabrikası Müdürlüğünde yapılacaktır. 

10 - Teşekkülümüz bu ihalede, ceza ve yasaklama hükümleri hariç 4734 sayılı Kamu 

İhale Kanununa tabi olmayıp, Satınalma ve İhale Yönetmeliğimiz hükümlerince ihaleyi tamamen 

veya kısmen yapıp yapmamakta serbesttir. 1814/1-1 
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OLUKLU KARTON KUTU SATIN ALINACAKTIR 

Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğünden: 

 RİZE 

1 - Teşekkülümüze ait Ankara Pazarlama ve Üretim Bölge Müdürlüğünün ihtiyacı 

258.000 adet 435x335x315mm lik oluklu karton kutu %20 artar-azalır opsiyonlu olarak Satın 

alma ve İhale Yönetmeliğimizin 9.maddesi kapsamında açık ihale usulü ile satın alınacaktır. 

2 - Bu işe ait şartnameler, aşağıdaki adresten 50.00 TL bedelle tahsil fişi karşılığında 

temin edilebilir. 

- Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü – Satın alma Dairesi Başkanlığı-RİZE 

3 - İhaleye katılmak isteyen isteklilerin idari ve teknik şartname esasları dâhilinde 

hazırlayacakları teklif mektuplarını en geç 28.03.2013 günü saat 14:00’e kadar Çay İşletmeleri 

Genel Müdürlüğü, Haberleşme ve Evrak Kayıt Bürosu – Rize adresinde bulunacak şekilde elden 

vermeleri veya posta ile göndermeleri gerekmektedir. Teklif mektupları aynı gün saat 14.00’de 

açılacaktır. 

4 - Postada meydana gelen gecikmeler ile telgraf, teleks ve faks’la yapılacak müracaatlar 

kabul edilmez.  

5 - İhale alternatif tekliflere kapalıdır. 

6 - Verilen tekliflerdeki fiyat geçerlilik süresi (opsiyon) ihale tarihinden sonra en az 40 

gün olmalıdır. 

7 - Teklif edilen KDV hariç toplam bedel üzerinden en az %3 geçici teminat, yapılacak 

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

8 - İhale Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü – Satın alma Dairesi Başkanlığında 

yapılacaktır. 

9 - İhale kısmi teklife kapalıdır.  

10 - Teşekkülümüz bu ihalede ceza ve yasaklama hükümleri hariç, 4734 sayılı Kamu 

İhale Kanununa tabi olmayıp, Satın alma ve İhale Yönetmeliğimiz hükümlerince ihaleyi tamamen 

veya kısmen yapıp yapmamakta serbesttir. 1926/1-1 

—— • —— 

YAŞ ÇAY YÜKLEME VE NAKLİYE İŞİ YAPTIRILACAKTIR 

Sabuncular Çay Fabrikası Müdürlüğünden: 

 Çayeli/RİZE 

1 - Müdürlüğümüz tarafından toplam 14.000.000 kg. yaş çay yükleme ve nakliye işi %20 

artar-azalır opsiyonlu olarak Satınalma ve İhale Yönetmeliğimizin 9'uncu maddesi kapsamında, 

açık ihale usulü ile yaptırılacaktır. 

2 - Bu işe ait şartnameler, aşağıdaki adresten 50,00 TL bedelle tahsil fişi karşılığında 

temin edilebilir. 

a - Sabuncular Çay Fabrikası Müdürlüğü/Çayeli/RİZE 

3 - İhaleye katılmak isteyen isteklilerin idari ve teknik şartname esasları dâhilinde 

hazırlayacakları teklif mektuplarını en geç 26.03.2013 günü saat 14.00'e kadar Sabuncular Çay 

Fabrikası Evrak Kayıt Bürosu Çayeli/RİZE adresinde bulunacak şekilde elden vermeleri veya 

posta ile göndermeleri gerekmektedir. Teklif mektupları aynı gün saat 14:00'de açılacaktır. 
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4 - Postada meydana gelen gecikmeler ile, telgraf ve faksla yapılacak müracaatlar kabul 

edilmez. 

5 - İstekliler tekliflerinde istenen normlarda tek fiyat vereceklerdir. 

6 - Verilen tekliflerdeki fiyat geçerlilik süresi (opsiyon) ihale tarihinden sonra en az 40 

gün olmalıdır. 

7 - İstekliler teklif edilen KDV hariç toplam bedelin %3'ünden az olmamak üzere geçici 

teminat vereceklerdir. Kesin teminat, ihale sonucuna göre yapılan sözleşme bedeli üzerinden %6 

oranında alınır. 

8 - İstekliler bu ihalede yükleme işine ayrı nakliye işine ayrı teklif vereceklerdir. 

9 - İhale Sabuncular Çay Fabrikası Müdürlüğünde yapılacaktır. 

10 - Teşekkülümüz bu ihalede, ceza ve yasaklama hükümleri hariç 4734 sayılı Kamu 

İhale Kanununa tabi olmayıp, Satınalma ve İhale Yönetmeliğimiz hükümlerince ihaleyi tamamen 

veya kısmen yapıp yapmamakta serbesttir. 1887/1-1 

—— • —— 

YAŞ ÇAY YÜKLEME VE NAKLİYE İŞİ YAPTIRILACAKTIR 

Hopa Çay Fabrikası Müdürlüğünden: 

 Hopa/ARTVİN 

1 - Müdürlüğümüz tarafından toplam 22100 Ton. Yaş çay yükleme ve nakliye işi %20 

artar-azalır opsiyonlu olarak Satın alma ve İhale Yönetmenliğimizin 9'uncu maddesi kapsamında, 

açık ihale usulü ile yaptırılacaktır. 

2 - Bu işe ait şartnameler, aşağıdaki adresten 50,00TL bedelle tahsil fişi karşılığında temin 

edilebilir. 

a - Hopa Çay Fabrikası Müdürlüğü/Artvin 

3 - İhaleye katılmak isteyen isteklerin idari ve teknik şartname esasları dâhilinde 

hazırlayacakları teklif mektuplarını en geç 26.03.2013 günü saat 14.00'e kadar Hopa Çay 

Fabrikası Evrak Kayıt Bürosu -Hopa adresinde bulunacak şekilde elden vermeleri veya posta ile 

göndermeleri gerekmektedir. Teklif mektupları aynı gün saat 14.00'de açıklanacaktır. 

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

edilmez. 

5 - İstekliler tekliflerinde istenilen normlarda tek fiyat vereceklerdir. 

6 - Verilen tekliflerdeki fiyat geçerlilik süresi (opsiyon) ihale tarihinden sonra en az 40 

gün olmalıdır. 

7 - İstekliler teklif edilen KDV hariç toplam bedelin %3'ünden az olmamak üzere geçici 

teminat vereceklerdir. Kesin teminat, ihale sonucuna göre yapılan sözleşme bedeli üzerinden %6 

oranında alınır. 

8 - İstekliler bu ihalede yükleme işine ayrı nakliye işine ayrı teklif vereceklerdir. 

9 - İhale Hopa Çay Fabrikası Müdürlüğünde yapılacaktır. 

10 - Teşekkülümüz bu ihalede, ceza ve yasaklama hükümleri hariç 4734 sayılı Kamu 

İhale Kanununa tabi olmayıp, Satın alma ve İhale Yönetmenliğimiz hükümlerince ihaleyi 

tamamen veya kısmen yapıp yapmamakta serbesttir. 1757/1-1 
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ARSA SATILACAKTIR 

Diyarbakır Bağlar İlçe Belediye Başkanlığından: 

Madde 1 - Mülkiyeti Belediyemize ait Mevlana Halit Mah. Turgut ÖZAL Bulvarı No: 121 de 

kayıtlı (kayapınar mevkii 1327 ada, 2 nolu parsel, 1.759,67 m²) arsanın 2886 sayılı Devlet İhale 

Kanununun 35a Maddesine göre Kapalı Teklif usulü ile satışının yapılması 

Madde 2 - İşin ihalesi 28/03/2013 Perşembe günü saat 10.00 da Belediyemiz Konferans 

salonunda Belediyemiz Encümeninin huzurunda yapılacaktır. 

 

SATIŞI YAPILACAK TAŞINMAZIN ÖZELLİKLERİ VE AÇIK ADRESİ 

Taşınmaz Bilgisi 

Muhammen 

Bedel Alanı M² 

Geçici 

Teminat İhale Tarihi 

İhale 

Saati 

Mevlana Halit Mah. 

Turgut ÖZAL Bulvarı. 

No: 121 (Kayapınar 

mevkii 1327 ada, 2 nolu 

parsel)  

1.935.637,00 

TL 

1.759,67 

M² 

58.069,11 

TL 

28.03.2013 

Perşembe 
10.00 

 

Madde 3 - İHALEYE GİREBİLME ŞARTLARI 

3.1. GERÇEK KİŞİLER 

a - Nüfus cüzdan sureti 

b - Kanuni ikametgah belgesi 

c - Temsil durumunda noter onaylı vekaletname 

d - Noter onaylı imza beyannamesi 

e - Bağlar İlçe Belediye Başkanlığı adına alınmış geçici teminat mektubu yada geçici 

teminat alındı belgesi 

f - İç zarf (teklif mektubu bırakılacak) 

g - İşe ait şartname ve şartname bedelinin yatırıldığına dair makbuz 

3.2. TÜZEL KİŞİLER 

a - Ticaret sanayi odası veya oda kayıt belgesi (2013 yılında alınmış) 

b - Ticaret sicil gazetesi aslı veya noter onaylı sureti 

c - Tüzel kişiliği temsilen teklif verecek kişi/kişilerin vekaletnameleri ve vekaleten iştirak 

edenin noter tasdikli imza beyannamesi 

d - Ortak girişim olması halinde noter onaylı “ortak girişim beyannamesi” ile her ortağa 

ait yukarıda belirtilen belgelerin ayrı ayrı verilmesi gerekmektedir. 

e - Bağlar İlçe Belediye Başkanlığı adına alınmış geçici teminat mektubu yada geçici 

teminat alındı belgesi 

f - İç zarf (teklif mektubu bırakılacak) 

g - İşe ait şartname ve şartname bedelinin yatırıldığına dair makbuz 

Madde 4 - İhaleye katılacak istekliler dosyalarını en geç 28/03/2013 günü saat 10.00’da 

teslim etmeleri gerekir. 

Madde 5 - İstekliler muhammen bedelin % 3 ünden az olmamak üzere kendilerinin 

belirleyecekleri tutarda geçici teminat vermeleri gerekmektedir. 

Madde 6 - İstekliler satışı yapılacak taşınmaz için takdir edilen muhammen bedelin 

üzerine çıkarak tekliflerini hazırlayıp verecekler. Verilen en yüksek 3(üç)bedel üzerinde ihale 

komisyonunca ihale salonunda artırıma gidilecek ve artırım sonucunda verilen en yüksek teklif 

idarece uygun bedel olarak kabul edilecek ve ihale en yüksek teklifi verenin uhdesinde kalmış 

sayılacak. 

Madde 7 - İhale ile ilgili şartname ihale tarihinden bir gün önceki mesai bitimine kadar 

Emlak ve İstimlak Müdürlüğünde görülebilir ve 250,00 TL Belediye veznesine yatırılarak temin 

edilebilir. 

İlanen duyurulur. 1972/1-1 
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TOZ MASKESİ SATIN ALINACAKTIR 

Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satın Alma Daire Başkanlığından: 

İşin Adı: TOZ MASKESİ alımı işi 4734 sayılı kanunun 3/g maddesi kapsamında 

hazırlanan Kurumumuz yönetmeliği açık ihale usulü ile ihale edilecektir. 

İhale kayıt numarası : 2013/27642 

Dosya no : 1322028 

1 - İdarenin : 

a) Adres : Bağlık Caddesi Yayla Mahallesi İhsan Soyak Sokak 

No:2       67090-ZONGULDAK 

b) Telefon ve Faks numarası : Tel   : 0.372 252 40 00 (70 Hat) 

Faks : 0.372 251 19 00 

c) Elektronik posta adresi  : 

2 - İhale Konusu Malın : 

a) Niteliği, türü ve miktarı  : Toz maskesi : 500.000 Adet. 

b) Teslim yeri : Türkiye Taşkömürü Kurumu Makina ve İkmal Dairesi 

Başkanlığı Muayene ve Tesellüm İşleri Şube Müdürlüğü 

Tesellüm Şefliği /ZONGULDAK 

c) Teslim tarihi : İşe başlanmasını müteakip 10 takvim günüdür. 

3 - İhalenin : 

a) Yapılacağı yer : Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satın 

Alma Dairesi Başkanlığı Bülent Ecevit Caddesi No:2       

ZONGULDAK 

b) Tarihi ve saati  : 26/03/2013   Salı günü    saat : 15:00 

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlilik kriterleri; 

4-1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında 

sunmaları gerekir. 

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

elektronik posta adresi, 

b) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası 

belgesi; 

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

Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge, 

2) Tüzel kişi olması halinde, mevzuat gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu 

Ticaret ve/veya Sanayi Odasından ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, tüzel 

kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge, 

c) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; 

1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgilisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya 

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

Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 

d) İdari Şartnamenin 9 uncu maddesinin (a), (b), (c), (d), (e) ve (g) bentlerinde sayılan, 

isteklilerin ihale dışı bırakılmasını öngören durumlarda bulunmadığına dair, İhale tarihinden 

önceki üç ay içinde alınmış belgeler ile buna ilişkin yazılı taahhütname, 
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e) Şekli ve içeriği Şartnamede belirlenen teklif mektubu, 

f) Şartnamede belirtilen geçici teminat, 

g) Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin 

noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi, 

h) İsteklinin ortak girişim olması halinde şekli ve içeriği Şartnamede belirlenen ortak 

girişim beyannamesi, 

ı) İhale dokümanının satın alındığına dair belge. 

İsteklinin ortak girişim olması halinde (b), ( c), ve (d) de yer alan belgelerin her bir 

ortakça ayrı ayrı verilmesi zorunludur. 

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

gereken kriterler; 

4.2.1. Kalite, sertifika, CE belgesi, firmalarca verilecek test raporlarındaki yüksek toz 

verimliliği ve düşük nefes alma direnci değerlerin teknik şartnameye uygunluğu ile imalatlarıyla 

ilgili 2 takım tanıtıcı kataloğ ve/veya broşürleri. 

5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif, İş Güvenliği ve Eğitim Dairesi Başkanlığı 

laboratuarlarında yapılacak olan deneyler ve firmalarca verilecek test raporlarının sonucu uygun 

olanlardan en düşük fiyat esasına göre belirlenecektir. 

6 - İdari Şartnamedeki katılma koşullarını taşıyan tüm yerli istekliler katılabilecektir. 

7 - İhale dokümanı Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satın alma Dairesi 

Başkanlığı Mithat paşa Mah. Bülent Ecevit Cad. No: 2 ZONGULDAK ve TTK Ankara 

Misafirhanesi 7. Cadde (Aşkaabat Cad.) 19. Sokak No: 22 BAHÇELİEVLER-ANKARA 

adresinde görülebilir ve şartnameler 20.00 TL. karşılığı aynı adreslerden temin edilebilir. İhaleye 

teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. 

8 - Teklifler en geç 26/03/2013 Salı günü saat 15.00’a kadar Türkiye Taşkömürü Kurumu 

Genel Müdürlüğü Satın alma Dairesi Başkanlığına elden teslim edilebileceği gibi iadeli-taahhütlü 

posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Ancak postada doğabilecek gecikmeden idaremiz sorumlu 

değildir. 

9 - İstekliler tekliflerini, her iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim 

fiyatlarının çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine 

ihale yapılan istekli ile her iş kaleminin miktarı ile iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların 

çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat sözleşme düzenlenecektir. 

10 - İstekliler teklif edilen bedelin %3’den az olmamak üzere kendi belirleyecekleri 

oranda geçici teminat vereceklerdir. 

11 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi ihale tarihinden itibaren en az 120 (Yüzyirmi) 

takvim günü olmalıdır. 

12 - Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler. 

13 - Bu ihale ile ilgili olarak ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri için aşağıdaki 

maddeler uygulanır. 

13.1.1. İsteklilere uygulanacak cezai müeyyide ve ihalelerden yasaklama işlemlerinde 

4734 sayılı Kanun ve ilgili diğer mevzuat hükümler uygulanır. 

13.1.2. Sözleşmenin uygulanması safhasında yasak fiil ve davranışlar ile ihalelerden 

yasaklama işlemleri Kurumumuz Mal, Hizmet Alımları ve Yapım İşleri ile İlgili 

Yönetmeliğimizin 15/A ve 15/B maddelerinde yer alan hükümler uygulanır. 

İlan olunur. 2118/1-1 
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ÖLÇÜ VE TARTI ALETLERİNİN BAKIM, ONARIM VE DAMGA İŞLERİNİN 

YAPTIRILMASI İÇİN HİZMET SATIN ALINACAKTIR 

TCDD İşletmesi Sivas 4. Bölge Müdürlüğünden: 

İhale Kayıt No : 2013/27543 

1 - İdarenin: 

a) Adresi : TCDD Sivas 4. Bölge Müdürlüğü 

b) Telefon ve Faks Numarası : 0 346 2217000 - 0 346 2237677 

c) Elektronik Posta Adresi : 4bolgeihalekomisyonu@tcdd.gov.tr 

2 - İhale konusu işin niteliği, 

    türü ve miktarı adı : Bölgemiz Yük Müdürlüğüne bağlı işyerlerinde bulunan 

15 adet Vagon kantarının bakım onarımı ve 52 adet 

baskül’ün muayene ve damga işlemleri için hizmet satın 

alınması işi. 

3 - İhalenin: 

a) Yapılacağı Yer : TCDD Sivas 4. Bölge Müdürlüğü 

b) Tarih ve Saati : 02/04/2013 Saat 14:00 

4 - Yukarıda belirtilen hizmet alımımız Yerli İsteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık 

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

dokümanında belirtilmiştir. 

5 - İhale dokümanı TCDD Sivas 4. Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alımı İhale 

Komisyonu bürosunda görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın 

almaları zorunlu olup TCDD Sivas 4. Bölge Müdürlüğü veznesinden KDV Dahil 50,00 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. 1971/1-1 

—— • —— 

BÖLGEMİZ FEVZİPAŞA (NARLI) -MALATYA HATTI GÖLBAŞI-NARLI İSTASYONLARI 

ARASI 90 KM’LİK YOL YENİLEMESİNDEN KULLANILMAK ÜZERE 50.000 ADET B-70 

ÖN-GERMELİ, ÖN ÇEKMELİ BETON TRAVERS ALIMI İŞİ, AÇIK İHALE  

USULÜ İLE İHALE EDİLECEKTİR 

TCDD 5. Bölge Müdürlüğünden: 

İhale Kayıt No : 2013/28297 

1 - İdarenin: 

a) Adresi  : TCDD.5. Bölge Müdürlüğü MALATYA 

b) Telefon Numarası  : 0 422 2124800/4118 

c) Faks Numarası  : 0 422 2124816 

c) Elektronik Posta Adresi : 5bolgemalzeme@tcdd.gov.tr 

2 - İhale konusu malzemenin adı ve miktarı: GÖLBAŞI -NARLI İstasyonları arası 90 KM 

‘lik Yol yenilemesinden kullanılmak üzere 50.000 Adet B-70 Ön-germeli, Ön çekmeli Beton 

Travers Alımı işi 

3 - Yukarıda belirtilen alımımız Yerli İsteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık İhale 

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

belirtilmiştir. 
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4 - Tekliflerin; TCDD.5.Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım Komisyon Şefliği 

Bürosuna; 26.03.2013 Tarih, saat :14.00’a kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır. 

5 - İhale dokümanı TCDD İşletmesi 5.Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alımı İhale 

Komisyon bürosunda görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları 

zorunlu olup; TCDD. 5. Bölge Mali İşler Müdürlüğü veznesinden KDV Dahil 150,00.-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. 2102/1-1 

—— • —— 

DEMONTAJ-MONTAJ İŞİ YAPTIRILACAKTIR 

TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğünden: 

İhale Kayıt Numarası : 2013/29319 

1 - İdarenin  

a) Adresi : Ahmet Kanatlı Cad. 26490 /ESKİŞEHİR 

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

2 - İhale konusu işin niteliği,  

     türü ve miktarı : 20 adet DE 22000 ve DE 33000 tipi lokomotiflere ait 

dinamik fren bölümü demontaj ve montaj işi, teknik 

şartnameye göre yaptırılacaktır. 

3 - İhalenin  

a) Yapılacağı yer : TÜLOMSAŞ İhale Komisyonu Toplantı Salonu 

b) Tarihi ve saati  : 28/03/2013 - Saat 14:00 

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

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

belirtilmiştir. 

5 - Tekliflerin TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğü Satın Alma İkmal Daire Başkanlığına 

28/03/2013 günü saat 14:00’e kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır. 

6 - İhale dokümanı TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğü Satın Alma İkmal Daire 

Başkanlığında görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunlu 

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

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

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

tabi değildir. 2057/1-1 

—— • —— 

ZIMPARA SATIN ALINACAKTIR 

Türk Hava Kurumu Genel Başkanlığından: 

1 - Türk Hava Kurumu Genel Başkanlığı’nın ihtiyacı olan 100.000 adet zımpara (180’lik) 

alımı 27 Mart 2013 Çarşamba günü saat: 14.30’da teklif alma usulüyle ihale edilecektir. 

2 - İstekliler şartnameye göre hazırlayacakları kapalı zarf teklif mektuplarını, ihale gün ve 

saatine kadar Türk Hava Kurumu Genel Başkanlığı (Atatürk Bulvarı No: 33 Opera/ANKARA) 

İhale ve Kontrat Yönetim Müdürlüğüne vereceklerdir. 

3 - İstekliler bu işe ait şartnameyi 20,00.-TL karşılığında yukarıda belirtilen adresten 

temin edebilirler. 

4 - Türk Hava Kurumu Genel Başkanlığı 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununa tabi değildir. 

Bilgi Tel : (0 312) 310 48 40 / 263-274-363 2120/1-1 
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MANAVGAT TEKNE İMAL VE ÇEKEK YERİ TAHSİS DUYURUSU 

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığından: 

AÇIKLAMA: 

Antalya İli, Manavgat İlçesi, Demirciler Köyü sınırları içerisinde bulunan 726 numaralı 

mera vasıflı 1268 dönümlük parselin 363.820 m2 yüzölçümlü kısmının tekne imal ve çekek yeri 

amacıyla kullanılmak üzere yatırımcılara duyurulması ve uygun görülen yatırımcıya Maliye 

Bakanlığınca bedeli karşılığında irtifak hakkı tesis edilmesi öngörülmektedir. 

Ekli krokide yer alan 1 adet tekne imal ve çekek alanının tekne imal ve çekek yeri 

kurulması amacıyla, bu duyuru esaslarına göre, gerçek ve tüzel kişilere 2886 sayılı yasa 

kapsamında bedeli Maliye Bakanlığı (Milli Emlak Genel Müdürlüğü) tarafından tespit edilen 

miktar üzerinden, 18/02/2006 tarihli ve 26084 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan “Hazine 

Arazilerinin Tersane Yatırımlarına Tahsisinde Uygulanacak Esas ve Usullere İlişkin Tebliğ”de 

belirtilen esaslara göre tahsis işlemi gerçekleştirilecektir.  

Bakanlık tarafından avan projesi uygun görülen yatırımcılara Maliye Bakanlığınca ön izin 

verileceğinden; Ekli krokide gösterilen alanla ilgili, 3621 sayılı Kıyı Kanunu, 3194 sayılı İmar 

Kanunu ve ilgili meri mevzuat gereği yerine getirilmesi gerekli onay ve izinler ön izin süresi 

içerisinde yatırımcı tarafından gerçekleştirilecektir. 

BAŞVURU VE DAĞITIM ESASLARI: 

1 – Yukarıda belirtilen iş kollarında yatırım yapmak isteyen gerçek ve özel hukuk tüzel 

kişileri, iş bu duyuruda belirtilen bilgi ve belgeleri ihtiva eden dosyalarını, iş bu duyurunun Resmi 

Gazete’de son ilan tarihinden itibaren 30 gün içerisinde, kapalı zarf usulü  Ulaştırma, Denizcilik 

ve Haberleşme Bakanlığı, Tersaneler ve Kıyı Yapıları Genel Müdürlüğü Hakkı Turayliç Cd., No: 

5,   C Blok Kat: 6 06338, Emek/ANKARA adresine  teslim edeceklerdir. Kapalı zarf usulüne göre 

müracaat etmeyenlerin müracaatları ile posta ile yapılan müracaatlar ayrıca müracaat süresi 

bitiminden sonra yapılacak müracaatlar ve istenilen bilgi ve belgeleri eksik olan yatırımcıların 

müracaatları dikkate alınmayacaktır. 

Başvurular, müracaat süresi bitiminden sonra duyuruda belirtilen esaslar dahilinde 

Bakanlığımızca bu konuda oluşturulan bir komisyon tarafından değerlendirilecek olup, uygun 

görülen yatırımcıların tahsis işlemleri 18/02/2006 tarihli ve 26084 sayılı Resmi Gazete’de 

yayımlanan "Hazine Arazilerinin Tersane Yatırımlarına Tahsisinde Uygulanacak Esas ve Usullere 

İlişkin Tebliğ"de belirtilen esaslara göre sonuçlandırılacak ve yatırımcılara tebliğ edilecektir. 

Tekne imal ve çekek yeri kurmak üzere ayrılan bu alanda, kendisine yer tahsisi yapılan 

yatırımcılar, müşterek yapılar ve ortak alt yapı yatırımlarının tamamının yapımına katılım 

sağlayacaklardır. 

Bakanlık : Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı’nı, 

Avan proje : Tekne imal ve çekek yeri yatırımına ilişkin teknik ve mali unsurları içeren 

ayrıntılı taslak çalışmayı, 

Yatırımcı : Tekne imal ve çekek yeri yapmak isteyen gerçek veya özel hukuk tüzel kişi 

yada kişileri, 

Tesis : Tekne imal ve çekek yerini 

ifade eder. 

2 - Bakanlık; avan projeleri, gerektiğinde üzerinde değişiklik yaptırdıktan sonra uygun 

görebilecektir. 

3 - Yatırımcı tarafından kurulacak tesise ait (avan proje, yapılarla ilgili bilgiler, finansman 

durumu, yatırımın gerçekleştirme sürelerini gösterir termin planı, istihdam kapasitesi, ihracat, ileri 

teknoloji ile ilgili bilgiler v.b) ön fizibilite raporu Bakanlıkça yapılacak değerlendirmede esas 

alınacaktır ve değerlendirmede Kooperatiflere öncelik verilecektir. 

4 - Kendilerine yer tahsis edilen yatırımcı, termin planında belirtilen ve Bakanlıkça uygun 

görülen süreler içerisinde, uygun görülmüş olan projede belirtilen yatırımlarının tamamını 

bitirmek zorundadır. Termin planı, yapı ruhsatiyesi tarihinden itibaren başlar. Aylık ve yıllık 

dilimler halinde düzenlenir.   
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Ön izin süresi, yatırımcının yatırıma başlayabilmesi için, kanun ve ilgili yönetmelikler 

gereği alınması ve/veya yapılması gereken her türlü proje,  imar uygulaması, her türlü izin, ruhsat 

ve alt yapı (Elektrik, su, yol, arazinin tesviyesi) yatırımlarının tamamlanabilmesi için geçecek 

süreyi kapsayacaktır.  

Yatırımcı, ön izin süresi içerisinde yükümlülüklerini yerine getirmediği veya yatırım 

yapmaktan vazgeçtiği taktirde, Bakanlık ve Maliye Bakanlığı’nca alınacak müşterek kararla ön 

izni iptal edilir ve tahsil edilen ön izin bedeli de iade edilmez.  

5 - Projede tahsis amacına uygun olarak sonradan yapılacak değişiklikler konusunda 

Bakanlık uygun görüşünün alınması zorunludur. 

6 - İş bu duyurunun yayımından önce, duyuru kapsamına giren ve benzeri konularla ilgili 

olarak yapılan müracaatlar geçersizdir. 

7 - Yatırımcılar, kira, kullanma izni veya irtifak hakkı süresi içerisinde, tahsis edilen alan 

üzerinde yalnız duyuruda belirtilen ve tahsis gayesine uygun tesis kurabileceklerdir. Tahsis 

gayesine ve Bakanlık ve Maliye Bakanlığına verilecek taahhütnamede/termin planında yer alan 

şartlara uymayan yatırımcıların tahsisleri,  Bakanlık ve Maliye Bakanlığı’nca alınacak müşterek 

kararla iptal edilecektir. 

 

DAĞITIMA TABİ TUTULACAK TEKNE İMAL VE ÇEKEK YERLERİ İLE İLGİLİ 

İSTENEN BİLGİ VE BELGELER: 

Yatırımcılar müracaatlarına aşağıdaki bilgi ve belgeleri ekleyeceklerdir. Talep olunan 

bilgi ve belgelerin tamamını ibraz etmeyen yatırımcıların müracaatı dikkate alınmayacaktır. 

Tahsis işlemi gerçekleşse dahi, yanlış beyanda bulunduğu belirlenen yatırımcıların tahsisi 

Bakanlık ve Maliye Bakanlığı’nca alınacak müşterek kararla iptal edilir. 

I - Yatırımcıya ait bilgiler  

a) Adı, soyadı veya unvanı ve faaliyet konusu,  

b) Tekne imal yatırımlarına ilişkin deneyimi, 

c) Varsa, son yıla ait onaylı bilanço ve kar zarar cetveli, 

d) Taşınır ve taşınmaz mal varlığı, 

e) Mali durumunu açıklayabilecek diğer bilgi ve belgeler, 

f) Tüzel kişilerde ana sözleşme ve değişikliklerin yayımlandığı Ticaret Sicil Gazetesinin 

aslı veya noter tasdikli örneği, 

II - Yatırım Hakkındaki Bilgiler 

a)Yapılacak yatırıma ilişkin teknik bilgiler, 

- Kapalı atölyeler ve işlevleri, 

- Ana ve yardımcı makine donatımı, 

- Toplam istihdam kapasitesi,  

- Üretilecek tekne cinsleri ve en büyük tekne boyu, 

- Planlanan yıllık tekne imal adedi, 

- Seçilen alana kurulacak tesise ait tesis alanı organizasyonu ve yerleşim planı, 

- Ön fizibilite raporu, 

b) Projedeki yatırımların hangi sürede bitirileceği, varsa aşamaları ve öngörülen maliyeti 

ve kapasitesi  (termin programı) 

c) Yatırım için planlanan finansman kaynağı (öz kaynak veya kredi). 

Bu bilgi ve belgeler Bakanlıkça yapılacak değerlendirmede esas alınacak olup; belgelerle 

birlikte yatırımcıya ait imza sirküleri ve yetki belgesinin de Bakanlığa sunulması gerekmektedir. 

Ayrıca, Bakanlık söz konusu alanda yapılan tahsis işlemlerini tek taraflı olarak yapıp yapmamakta 

serbesttir. 
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EK : Tahsisi yapılacak Tekne İmal ve Çekek Alanına ait kroki 

 

 
 1991/2-2 
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BÜYÜKÇEKMECE İLÇESİ, ÇAKMAKLI MAHALLESİ 170 ADA - 3 PARSEL 

ÜZERİNE KARŞILIĞI İNŞAAT YAPTIRILACAKTIR 

Büyükçekmece Belediye Başkanlığından: 

1 - İşin Yeri : Mülkiyeti Büyükçekmece Belediyesine ait, 

Büyükçekmece Çakmaklı Mahallesi, 170 ada - 3 parsel 

üzerine imar planlarındaki amacı doğrultusunda 2886 

Sayılı Devlet İhale Kanunu ve yönetmelikleri 

kapsamında "Kat karşılığı" inşaat yaptırılması işi, 

04/06/2012 tarih ve 49 nolu Meclis Kararına istinaden, 

2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 35-a) maddesi 

gereği Kapalı Teklif (artırma) Usulü ile Kat Karşılığı 

İnşaat ihale edilecektir. 

2 - İşin Adı : Çakmaklı Mahallesi 170 ada - 3 parsel üzerine kat 

karşılığı inşaat yapımı 

3 - Pafta No : - 

4 - Ada No : 170 

5 - Parsel No : 3 

6 - Karar ve No : 04/06/2012 tarih 49 sayılı Büyükçekmece Belediye 

Başkanlığı Meclis Kararı 

7 - İdarece İstenen 

     Bağımsız Bölümler : Yüklenicinin alacağı bağımsız bölümler: zemin kat- 

dükkan katı’dır Belediyenin alacağı bağımsız bölümler: 

1. Kat – konut katı’dır 

8 - Muhammen Bedel (TL) : İşin tahmin edilen inşaat maliyet bedeli 140.179,20 TL 

(YüzkırkbinyüzyetmişdokuzTürklirasıYirmiKuruş) dır. 

9 - Geçici Teminat %3 (TL) : İşin tahmin edilen inşaat maliyet bedeli 140.179,20 TL 

(YüzkırkbinyüzyetmişdokuzTürklirasıYirmiKuruş) nın 

%3’ü olan 4.205,00 TL (DörtbinikiyüzbeşTürkLirası) dır. 

10 - İhale Tarih, Saat ve Yeri : 26/03/2013 – SALI 10:00 

  Belediye Encümen (Toplantı) Salonu  

11 - Şartname bedeli (TL) : 200,00 TL (İkiyüzTürk Lirası) 

12 - İrtibat adresimiz ve 

       telefon numarası : Büyükçekmece Belediye Başkanlığı 

  Fen İşleri Müdürlüğü 

  Kumburgaz Ek Hizmet Binası, Kumburgaz Mahallesi, 

Büyükçekmece/İSTANBUL 

  Telefon ve faks : 0212 885 25 00 – 0212 885 02 30 

1 - İHALE KONUSU: Mülkiyeti Büyükçekmece Belediyesine ait, Büyükçekmece 

Çakmaklı Mahallesi, 170 ada - 3 parsel üzerine imar planlarındaki amacı doğrultusunda 2886 

Sayılı Devlet İhale Kanunu ve yönetmelikleri kapsamında "Kat karşılığı" inşaat yaptırılması işi, 

04/06/2012 tarih ve 49 nolu Meclis Kararına istinaden, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 35-a) 

maddesi gereği Kapalı Teklif (artırma) Usulü ile Kat Karşılığı İnşaat ihale edilecektir. 

 

2 - İHALE KONUSU TAŞINMAZ: 

İli İlçesi Bölge Pafta Ada Parsel 

Toplam 

Arsa Alanı 

(M2) 

Toplam 

İnşaat Alanı 

(M2) 

İstanbul Büyükçekmece Çakmaklı 

Mahallesi 

- 170 3 629,51 250,32 
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3 - İHALENİN NEREDE, HANGİ TARİH VE SAATTE YAPILACAĞI: İhale 26/03/2013 

Salı günü, saat 10.00’da, “Mimarsinan Merkez Mahallesi, Ek Hizmet Binası, BÜYÜKÇEKMECE/ 

İSTANBUL” adresindeki Büyükçekmece Belediye Binasındaki Encümen Salonunda yapılacaktır. 

4 - ŞARTNAMENİN ALINACAĞI YER: İhale şartnamesi Büyükçekmece Belediye 

Başkanlığı, Fen İşleri Müdürlüğü, (Kumburgaz Mahallesi, Ek Hizmet Binası Kumburgaz/ 

Büyükçekmece/İSTANBUL) ihale biriminden 200,00 (İkiYüz Türk Lirası) TL bedel ödenerek 

alınabilecektir.  

5 - İŞİN NİTELİĞİ, NEVİ ve MİKTARI: Büyükçekmece Çakmaklı Mahallesi, 170 ada -3 

parsel üzerine imar planlarındaki amacı doğrultusunda 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu ve 

yönetmelikleri kapsamında "Kat karşılığı" inşaat yaptırılması işi, ayrıntıları şartname eki avan 

projede belirtilen 250,32 m² kullanım alanlı yapı inşa edilecektir.  

Parsellerde inşa edilecek yapı, şartname ekinde bulunan teknik şartname, avan projeye 

uygun olarak projelendirilecek ve yapının avan projede belirlenen zemin kat dükkanlar karşılığı, 

birinci kat konut Büyükçekmece Belediye Başkanlığına verilecektir. Avan mimari projeye göre 

katların paylaşımı Yüklenicinin alacağı bağımsız bölümler: zemin kat-dükkan katı’dır. 

Belediyenin alacağı bağımsız bölümler: 1. Kat – konut katı’dır. 

Yüklenici, onaylanan avan projeye göre her türlü uygulama projelerini yaparak idareye 

onaylatacaktır.  

Ayrıca ayrıntılı zemin etütleri, uygulama projeleri (mimari-statik-elektrik-makine tesisat 

uygulama projeleri) tevhid-ifraz, harita hizmetleri yüklenici tarafından yaptırılacak, sözleşme 

tarihinden itibaren altı ay içinde sözleşme kapsamındaki yapılar idareye teslim edilecektir.  

Yüklenici ruhsat süresi içinde, yapı ruhsatını alacak; iş süresi içinde, eksiksiz ve 

kullanılabilir vaziyette yapıyı tamamlayarak, idarenin izni ile yapılmış değişiklikleri de 

koruyarak, kullanmaya engel herhangi bir hali olmaksızın yapıyı belediyeye teslim edecektir. 

6 - TAHMİNİ BEDEL: İşin yaklaşık keşif bedeli; Geçici ve kesin Teminatlara, her türlü 

vergi ve harçlara esas teşkil edecek Büyükçekmece Çakmaklı Mahallesi, 170 ada -3 parsel 

üzerine imar planlarındaki amacı doğrultusunda 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu ve 

yönetmelikleri kapsamında "Kat karşılığı" inşaat yaptırılması işinin ayrıntıları şartname eki avan 

projede belirtilen 250,32 m² kullanım alanlı yapının Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 2012 yılı 

yaklaşık yapı maliyet bedeline göre tespit edilen işin tahmini bedeli 140.179,20 TL 

(Yüzkırkbinyüzyetmişdokuz Türk Lirası Yirmi Kuruş) dir. Geçici ve kesin teminatlar ile sözleşme 

bedeli üzerinden yapılacak tüm hesaplamalarda bu bedel esas alınacaktır.  

Yapım bedeli bu bedeli aştığı takdirde yüklenici idareden herhangi bir hak iddia 

etmeyecektir. 

7 - İŞİN SÜRESİ: Sözleşme tarihinden itibaren 6 (altı) ay olup, bu süre sözleşme tarihinde 

başlar. 

TEMİNATA İLİŞKİN ESASLAR 

MADDE – 8 -) 

8.1.) Geçici Teminat: İşin tahmin edilen inşaat maliyet bedeli 140.179,20 TL (Yüzkırkbin 

yüzyetmişdokuz Türk Lirası Yirmi Kuruş)’nın %3’ü olan 4.205,00 TL (Dörtbinikiyüzbeş Türk 

Lirası) dır. 

8.2.) Kesin Teminat: İşin tahmini inşaat maliyet bedeli 140.179,20 TL (Yüzkırkbin 

yüzyetmişdokuz Türk Lirası Yirmi Kuruş)’nın % 6’sı olan 8.411,00 TL (Yüzkırkyedibinaltıyüz 

Türk Lirası)’dır. 

Kesin teminatın iadesi; geçici kabul yapıldıktan 12 ay sonra kesin kabul yapılacak olup, 

kesin kabulden sonra iade edilecektir. 
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8.3.) Geçici ve kesin teminat olarak kabul edilecek değerler aşağıda gösterilmiştir. 

a) Tedavüldeki Türk Parası, 

b) Maliye Bakanlığı, Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığınca belirlenecek bankaların 

verecekleri süresiz ve 2886 Sayılı Kanunun 27.maddesine uygun olarak düzenlenmiş banka 

teminat mektupları, 

c) Devlet Tahvilleri ve Hazine kefaletine haiz tahviller ve Hazine Mektupları, 

8.4.) İhaleye kabul edilmeyen veya çekilen ya da kazanamayanların geçici teminatları, 

yetkilinin dilekçe ile müracaatında iade edilir. İhaleyi kazananın geçici teminatı, kesin teminatla 

değiştirilinceye kadar İdare tarafından tutulacaktır. 

8.5) İhaleye katılmak isteyenler, belirtilen miktardaki geçici teminatlarını ihale günü en 

geç saat:09.00’a kadar, Belediyemiz Veznelerine yatırmaları veya bankalardan birinden bu bedel 

kadar teminat mektubu getirmeleri şarttır. İhale günü saat:09.00 dan sonra teminat kabul edilmez. 

Teminat ve ihale dosya bedeli yatırmayanlar ihaleye iştirak ettirilmezler. 

8.6. Teminat kesin kat’i ve süresiz olmak zorundadır 

8.7. Teminat mektuplarının İdareye hitaben ve işin adına düzenlenmesi şarttır 

9 - İHALEYE GİREBİLME ŞARTLARI: İhaleye katılacak gerçek ve tüzel kişi veya 

kişilerin aşağıdaki niteliklere sahip olması, belgeleri vermesi ve geçici teminatı yatırması gerekir. 

A. İkametgah belgesi, (Tüzel kişiler için D/a bendindeki belgenin verilmesi yeterlidir.) 

B. Tebligat için Türkiye'de adres gösterilmesi, 

C. Gerçek kişilerin T.C. kimlik numarasını, tüzel kişilerin ise vergi kimlik numarasını 

bildirmeleri, 

D. 

a. Özel hukuk tüzelkişileri için, tüzelkişiliğin idare merkezinin bulunduğu yer 

mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu ticaret veya sanayi odasından yahut benzeri 

meslekî kuruluştan ihalenin yapıldığı yıl içerisinde alınmış sicil kayıt belgesi,  

b. Gerçek kişiler için ticaret veya sanayi odası veya esnaf ve sanatkârlar odası siciline 

kayıtlı olduğunu gösterir belge. 

c. Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan gerçek ve tüzel kişilerin her birine 

ait D/a ve D/b bentlerinde belirtilen esaslara göre temin edilecek belgeler. 

E. İhalenin ilan edildiği yıla ait noter tasdikli imza sirküleri, 

a. Gerçek kişi olması halinde, imza sirküleri, 

b. Tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği 

temsile tam yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş imza sirküleri veya vekâletname 

ile imza sirküleri,  

c. Ortak girişim olması halinde, ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzelkişilerin her 

birinin E/a ve E/b bentlerindeki esaslara göre temin edecekleri belgeler, 

F. İsteklinin şirket olması halinde şirket tüzüğü ile şirket ortaklarını ve bunların hisse 

oranlarını ve görevlerini belirten belge, 

G. İstekliler adına vekâleten ihaleye katılma söz konusu ise, istekli adına teklifte 

bulunacak kimselerin ihalenin yapıldığı yıla ait noter tasdikli vekaletnameleri ve noter tasdikli 

imza sirküleri, 

H. Geçici teminat, 

İ. İsteklilerin ortak girişim olması halinde, bu şartnameye ekli örneğe uygun olarak 

hazırlanmış noter tasdikli ortak girişim beyannamesi ile ortaklarca imzalanmış ortaklık 

sözleşmesi, 

J. Teklif sahibinin ihale tarihi itibariyle vergi borcu olmadığına dair vergi dairesinden 

alınmış belge, (Sözleşme esnasında sunulacaktır)  
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K. Teklif sahibinin ihale tarihi itibariyle SGK prim borcu olmadığına dair belge 

(Sözleşme esnasında sunulacaktır), 

L. Şartnamede belirtilen şartlara uygun olarak hazırlanmış teklif mektubu, 

M. İhale konusu iş kapsamında inşaatların yapımı süresince aşağıda belirtilen personeli 

istihdam edeceğine dair taahhütname (Yüklenici idarenin izni ile inşaat yapım işini alt 

yüklenicilere yaptırabilir bu durumda teknik personel bildirimini alt yüklenici verecektir.) 

- 1 adet en az 2 yıl deneyimli inşaat mühendisi 

N) Yapı araçları taahhütnamesi  

- 250 m2 plywood beton betonarme kalıbı 

- 100 m3 kalıp iskelesi 

- 200 m2 iş iskelesi 

P) Teklif sahibi şirketin 2886 Sayılı Kanuna göre yasaklı olmaması, 

R) İhale dokümanının satın alındığına dair makbuz, 

10 - İHALEYE KATILAMAYACAK OLANLAR 

2886 S.D.İ.K.nun 6.maddesinde yazılı kimseler ile geçici veya sürekli olarak kamu 

ihalelerine katılmaktan yasaklanmış olanlar, doğrudan veya dolaylı olarak ihalelere katılamazlar. 

Bu yasağa uymayarak ihaleye katılanlar üzerine, ihale yapılmış olsa dahi ihale iptal edilerek 

geçici teminatı irada kaydedilir. Sözleşme yapılmış olması halinde de sözleşme feshedilerek kesin 

teminatı irada kaydedilir. 

11 - UYGULANACAK İHALE USULÜ: İhalede, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 36. 

maddesi uyarınca kapalı teklif usulü uygulanacaktır; ihale süreci aşağıdaki gibi olacaktır. 

12 - TEKLİFLERİN HAZIRLANMASI: 

12.1) İç Zarf: Kapalı teklif usulünde teklifler yazılı olarak yapılır. Teklif mektubu bir 

zarfa konulup kapatıldıktan sonra, zarfın üzerine isteklinin adı soyadı ve tebligata esas olarak 

göstereceği açık adresi yazılır. Zarfın yapıştırılan yeri istekli tarafından imzalanır. 

12.2) Dış Zarf: İç zarf, geçici teminata ait alındı veya banka teminat mektubu 9.maddede 

istenen diğer belgeler ile birlikte ikinci bir zarfa konularak kapatılır. 

13 - TEKLİFLERİN VERİLMESİ: 

Teklifler ilânda belirtilen saate kadar, sıra numaralı alındılar karşılığında komisyon 

başkanlığına verilir. Alındı numarası zarfın üzerine yazılır.  

Teklifler iadeli taahhütlü olarak da gönderilebilir. Bu takdirde dış zarfın üzerine komisyon 

başkanlığının adresi ile hangi işe ait olduğu, isteklinin adı ve soyadı ile açık adresi yazılır.  

Posta ile gönderilecek tekliflerin ilânda belirtilen saate kadar komisyon başkanlığına 

ulaşması şarttır. Postadaki gecikme nedeniyle işleme konulmayacak olan tekliflerin alınış zamanı 

bir tutanakla tespit edilir. Komisyon başkanlığına verilen teklifler herhangi bir sebeple geri 

alınamaz. 

Usulüne uygun hazırlanmış teklifler en geç 26/03/2013 Salı günü saat:09:00’a kadar sıra 

numaralı alındılar karşılığında, Mimarsinan Merkez Mahallesi, Ek Hizmet Binası, Mimarsinan/ 

Büyükçekmece/İSTANBUL Büyükçekmece Belediye Başkanlığı Yazı İşleri Müdürlüğüne 

verilecektir. Teklifler tamamlanmak veya değiştirilmek maksadıyla geri alınamaz. 

Telgraf ile yapılan müracaatlar ve postada meydana gelen gecikmeler kabul edilmez. 

Saat ayarında; Türkiye Radyo ve Televizyon (TRT) idaresinin saat ayarı esastır. 

14 – UYGUN TEKLİF BEDELİN TESPİTİ:  

İhale, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 35-a) maddesi gereği Kapalı Teklif (artırma) 

Usulü ile Kat Karşılığı İnşaat ihale edilecektir.  

Avan mimari projeye göre katların paylaşımı aşağıdaki şekilde yapılacaktır. 

Yüklenicinin alacağı bağımsız bölümler: zemin kat-dükkan katı’dır. 

Belediyenin alacağı bağımsız bölümler: 1. Kat – konut katı’dır. 
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İstekliler avan projesine uygun yapıların yapımı haricinde, asgari 10.000,00 TL (Onbin 

Türk Lirası) defaten ve peşin olarak Belediyeye yatıracak olup, bu bedel üzerinden en fazla artış 

yapan istekli üzerinde ihale bırakılacaktır. 

Teklifler, ihale dosyasındaki teklif mektubu örneğine uygun olarak verilecektir. Teklifler 

rakam ve yazı ile yazılacaktır. Bunun dışındaki teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.  

15 - İDARENİN YETKİSİ: İdare ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. (Belediye 

Encümeni 2886 S.D.İ.K.nun 29.maddesi gereğince, ihaleyi yapıp yapmamakta ve en uygun teklifi 

tespit etmekte serbesttir.) 

16 - Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremez. 

17 - 26/03/2013 tarihinde ve ihale saatlerinde teklif veren veya geçerli teklif veren firma 

olmaması halinde iş aynı muhammen bedel ve aynı şartlarda saatler aynı kalmak şartı ile 

09/04/2013 tarihinde yeniden ihale edilecektir. 

İlan olunur. 2115/1-1 

————— 

CAMİ, TİCARİ VE SOSYAL TESİSLER YAPILMAK ÜZERE 

KAT KARŞILIĞI İNŞAAT YAPTIRILACAKTIR 

1 - İşin Yeri : Mülkiyeti Büyükçekmece Belediyesine ait, 

Büyükçekmece Tepecik Ulus Mahallesi 502 ada- 5 

parsel üzerine Cami ve 502 ada- 4 parsel üzerinde 

Belediye ek hizmet binası yıkılarak, söz konusu parseller 

ile yine aynı alandaki 502 ada- 6 parsel ve 502 ada - 18 

parseller üzerinde imar planlarındaki şartlara ve deprem 

yönetmeliğine uygun, şehrin ekonomik ve sosyal 

durumuna katkı sağlayacak, Cami, Ticari ve Sosyal 

Tesisler yaptırılmak üzere 2886 Sayılı Devlet İhale 

Kanunu ve yönetmelikleri kapsamında "Kat karşılığı" 

inşaat yaptırılması işi, 10/08/2012 tarih ve 65 nolu 

Meclis Kararına istinaden, 2886 sayılı Devlet İhale 

Kanununun 35-a) maddesi gereği Kapalı Teklif (artırma) 

Usulü ile Kat Karşılığı İnşaat ihale edilecektir. 

2 - İşin Adı : Cami, Ticari ve Sosyal Tesisler yapılmak üzere kat 

karşılığı inşaat yapımı 

3 - Pafta No : - 

4 - Ada No : 502 

5 - Parsel No : 4,5,6,18 

6 - Karar ve No : 10.08.2012 tarih 65 sayılı Büyükçekmece Belediye 

Başkanlığı Meclis Kararı 

7 - İdarece İstenen 

     Bağımsız Bölümler : Yüklenicinin alacağı bağımsız bölümler: dükkan katı  

  Belediyenin alacağı bağımsız bölümler: Cami katı  

8 - Muhammen Bedel (TL) : İşin tahmin edilen inşaat maliyet bedeli 1.414.500,00 TL 

(Birmilyondörtyüzondörtbinbeşyüz Türk Lirası) dır. 

9 - Geçici Teminat %3 (TL) : İşin tahmin edilen inşaat maliyet bedeli 1.414.500,00 TL 

(Birmilyondörtyüzondörtbinbeşyüz Türk Lirası)’nın 

%3’ü olan 42.435,00 TL (Kırkikibindörtyüzotuzbeş 

Türk Lirası) dır. 

10 - İhale Tarih, Saat ve Yeri : 26/03/2013 – SALI 10:00 

  Belediye Encümen (Toplantı) Salonu  

11 - Şartname bedeli (TL) : 200,00 TL (İkiyüz Türk Lirası) 
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12 - İrtibat adresimiz ve 

       telefon numarası : Büyükçekmece Belediye Başkanlığı 

  Fen İşleri Müdürlüğü 

  Kumburgaz Ek Hizmet Binası, Kumburgaz Mahallesi, 

Büyükçekmece/İSTANBUL 

  Telefon ve faks: 0212 885 25 00 – 0212 885 02 30 

1 - İHALE KONUSU: Mülkiyeti Büyükçekmece Belediyesine ait, Büyükçekmece 

Tepecik Ulus Mahallesi 502 ada - 5 parsel üzerine Cami ve 502 ada - 4 parsel üzerinde Belediye 

ek hizmet binası yıkılarak, söz konusu parseller ile yine aynı alandaki 502 ada- 6 parsel ve 502 

ada - 18 parseller üzerinde imar planlarındaki şartlara ve deprem yönetmeliğine uygun, şehrin 

ekonomik ve sosyal durumuna katkı sağlayacak, Cami, Ticari ve Sosyal Tesisler yaptırılmak 

üzere 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu ve yönetmelikleri kapsamında "Kat karşılığı" inşaat 

yaptırılması işi, 10/08/2012 tarih ve 65 nolu Meclis Kararına istinaden, 2886 sayılı Devlet İhale 

Kanununun 35-a) maddesi gereği Kapalı Teklif (artırma) Usulü ile Kat Karşılığı İnşaat ihale 

edilecektir. 

2 - İHALE KONUSU TAŞINMAZ: 

İli İlçesi Bölge Pafta Ada Parsel 

Toplam 

Arsa Alanı 

(M2) 

Toplam 

İnşaat Alanı 

(M2) 

İstanbul Büyükçekmece Ulus 

Mahallesi 

- 502 4,5,  

6-18 

1.226,49 2300,00 

3 - İHALENİN NEREDE, HANGİ TARİH VE SAATTE YAPILACAĞI: İhale 26/03/2013 

Salı günü, saat 10.00’da, “Mimarsinan Merkez Mahallesi, Ek Hizmet Binası, BÜYÜKÇEKMECE/ 

İSTANBUL” adresindeki Büyükçekmece Belediye Binasındaki Encümen Salonunda yapılacaktır. 

4 - ŞARTNAMENİN ALINACAĞI YER: İhale şartnamesi Büyükçekmece Belediye 

Başkanlığı, Fen İşleri Müdürlüğü, (Kumburgaz Mahallesi, Ek Hizmet Binası 

Kumburgaz/Büyükçekmece/İSTANBUL) ihale biriminden 200,00 (İkiYüz Türk Lirası)TL bedel 

ödenerek alınabilecektir.  

5 - İŞİN NİTELİĞİ, NEVİ ve MİKTARI: Mülkiyeti Büyükçekmece Belediyesine ait, 

Büyükçekmece Tepecik Ulus Mahallesi 502 ada - 5 parsel üzerine Cami ve 502 ada - 4 parsel 

üzerinde Belediye ek hizmet binası yıkılarak, söz konusu parseller ile yine aynı alandaki 502 ada - 

6 parsel ve 502 ada - 18 parseller üzerinde imar planlarındaki şartlara ve deprem yönetmeliğine 

uygun, şehrin ekonomik ve sosyal durumuna katkı sağlayacak, Cami, Ticari ve Sosyal Tesisler 

yaptırılmak üzere 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu ve yönetmelikleri kapsamında "Kat karşılığı" 

inşaat yaptırılması işi, ayrıntıları şartname eki avan projede belirtilen 2300 m² kullanım alanlı 

yapı inşa edilecektir.  

Parsellerde inşa edilecek yapı, şartname ekinde bulunan teknik şartname, avan projeye 

uygun olarak projelendirilecek ve yapının avan projede belirlenen Ticari ve Sosyal Tesisler 

karşılığı, Camii yapılacak ve Büyükçekmece Belediye Başkanlığına verilecektir. Avan mimari 

projeye göre katların paylaşımı Yüklenicinin alacağı bağımsız bölümler: dükkan katı’dır. 

Belediyenin alacağı bağımsız bölümler: Cami katı’dır. 

Yüklenici, onaylanan avan projeye göre her türlü uygulama projelerini yaparak idareye 

onaylatacaktır. 

Ayrıca ayrıntılı zemin etütleri, uygulama projeleri (mimari-statik-elektrik-makine tesisat 

uygulama projeleri) tevhid-ifraz, harita hizmetleri yüklenici tarafından yaptırılacak, sözleşme 

tarihinden itibaren altı ay içinde sözleşme kapsamındaki yapılar idareye teslim edilecektir.  
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Yüklenici ruhsat süresi içinde, yapı ruhsatını alacak; iş süresi içinde, eksiksiz ve 

kullanılabilir vaziyette yapıyı tamamlayarak, idarenin izni ile yapılmış değişiklikleri de 

koruyarak, kullanmaya engel herhangi bir hali olmaksızın camiyi belediyeye teslim edecektir. 

6 - TAHMİNİ BEDEL: İşin muhammen bedeli; Geçici ve kesin Teminatlara, her türlü 

vergi ve harçlara esas teşkil edecek Mülkiyeti Büyükçekmece Belediyesine ait, Büyükçekmece 

Tepecik Ulus Mahallesi 502 ada - 5 parsel üzerine Cami ve 502 ada - 4 parsel üzerinde Belediye 

ek hizmet binası yıkılarak, söz konusu parseller ile yine aynı alandaki 502 ada - 6 parsel ve 502 

ada - 18 parseller üzerinde imar planlarındaki şartlara ve deprem yönetmeliğine uygun, şehrin 

ekonomik ve sosyal durumuna katkı sağlayacak, Cami, Ticari ve Sosyal Tesisler yaptırılmak 

üzere 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu ve yönetmelikleri kapsamında "Kat karşılığı" inşaat 

yaptırılması işinin ayrıntıları şartname eki avan projede belirtilen 2300 m² kullanım alanlı yapının 

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 2012 yılı yaklaşık yapı maliyet bedeline göre tespit edilen işin 

tahmini bedeli 1.414.500,00 TL (Birmilyondörtyüzondörtbinbeşyüz Türk Lirası ) dir. Geçici ve 

kesin teminatlar ile sözleşme bedeli üzerinden yapılacak tüm hesaplamalarda bu bedel esas 

alınacaktır.  

Yapım bedeli bu bedeli aştığı takdirde yüklenici idareden herhangi bir hak iddia 

etmeyecektir. 

7 - İŞİN SÜRESİ: Sözleşme tarihinden itibaren 6 (altı) ay olup, bu süre sözleşme tarihinde 

başlar. 

TEMİNATA İLİŞKİN ESASLAR 

MADDE – 8 -) 

8.1.) Geçici Teminat: İşin tahmin edilen inşaat maliyet bedeli 1.414.500,00 TL (Birmilyon 

dörtyüzondörtbinbeşyüz Türk Lirası)’nın %3’ü olan 42.435,00 TL (Kırkikibin dörtyüzotuzbeş 

Türk Lirası) dır. 

8.2.) Kesin Teminat: İşin tahmini inşaat maliyet bedeli 1.414.500,00 TL (Birmilyon 

dörtyüzondörtbinbeşyüz Türk Lirası)’nın %6’sı olan 84.870,00 TL (Seksendörtbinsekizyüzyetmiş 

Türk Lirası)’dır. 

Kesin teminatın iadesi; geçici kabul yapıldıktan 12 ay sonra kesin kabul yapılacak olup, 

kesin kabulden sonra iade edilecektir. 

8.3.) Geçici ve kesin teminat olarak kabul edilecek değerler aşağıda gösterilmiştir. 

a) Tedavüldeki Türk Parası, 

b) Maliye Bakanlığı, Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığınca belirlenecek bankaların 

verecekleri süresiz ve 2886 Sayılı Kanunun 27. maddesine uygun olarak düzenlenmiş banka 

teminat mektupları, 

c) Devlet Tahvilleri ve Hazine kefaletine haiz tahviller ve Hazine Mektupları, 

8.4.) İhaleye kabul edilmeyen veya çekilen ya da kazanamayanların geçici teminatları, 

yetkilinin dilekçe ile müracaatında iade edilir. İhaleyi kazananın geçici teminatı, kesin teminatla 

değiştirilinceye kadar İdare tarafından tutulacaktır. 

8.5) İhaleye katılmak isteyenler, belirtilen miktardaki geçici teminatlarını ihale günü en 

geç saat: 09.00’a kadar, Belediyemiz Veznelerine yatırmaları veya bankalardan birinden bu bedel 

kadar teminat mektubu getirmeleri şarttır. İhale günü saat:09.00 dan sonra teminat kabul edilmez. 

Teminat ve ihale dosya bedeli yatırmayanlar ihaleye iştirak ettirilmezler. 

8.6. Teminat kesin kat’i ve süresiz olmak zorundadır. 

8 7. Teminat mektuplarının İdareye hitaben ve işin adına düzenlenmesi şarttır. 

9 - İHALEYE GİREBİLME ŞARTLARI: İhaleye katılacak gerçek ve tüzel kişi veya 

kişilerin aşağıdaki niteliklere sahip olması, belgeleri vermesi ve geçici teminatı yatırması gerekir. 

A. İkametgah belgesi, (Tüzel kişiler için D/a bendindeki belgenin verilmesi yeterlidir.) 
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B. Tebligat için Türkiye'de adres gösterilmesi, 

C. Gerçek kişilerin T.C. kimlik numarasını, tüzel kişilerin ise vergi kimlik numarasını 

bildirmeleri, 

D. 

a. Özel hukuk tüzelkişileri için, tüzelkişiliğin idare merkezinin bulunduğu yer 

mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu ticaret veya sanayi odasından yahut benzeri 

meslekî kuruluştan ihalenin yapıldığı yıl içerisinde alınmış sicil kayıt belgesi,  

b. Gerçek kişiler için ticaret veya sanayi odası veya esnaf ve sanatkârlar odası siciline 

kayıtlı olduğunu gösterir belge. 

c. Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan gerçek ve tüzel kişilerin her birine 

ait D/a ve D/b bentlerinde belirtilen esaslara göre temin edilecek belgeler. 

E. İhalenin ilan edildiği yıla ait noter tasdikli imza sirküleri, 

a. Gerçek kişi olması halinde, imza sirküleri, 

b. Tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği 

temsile tam yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş imza sirküleri veya vekâletname 

ile imza sirküleri,  

c. Ortak girişim olması halinde, ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzelkişilerin her 

birinin E/a ve E/b bentlerindeki esaslara göre temin edecekleri belgeler, 

F. İsteklinin şirket olması halinde şirket tüzüğü ile şirket ortaklarını ve bunların hisse 

oranlarını ve görevlerini belirten belge, 

G. İstekliler adına vekâleten ihaleye katılma söz konusu ise, istekli adına teklifte 

bulunacak kimselerin ihalenin yapıldığı yıla ait noter tasdikli vekaletnameleri ve noter tasdikli 

imza sirküleri, 

H. Geçici teminat, 

İ. İsteklilerin ortak girişim olması halinde, bu şartnameye ekli örneğe uygun olarak 

hazırlanmış noter tasdikli ortak girişim beyannamesi ile ortaklarca imzalanmış ortaklık 

sözleşmesi, 

J. Teklif sahibinin ihale tarihi itibariyle vergi borcu olmadığına dair vergi dairesinden 

alınmış belge,(Sözleşme esnasında sunulacaktır)  

K. Teklif sahibinin ihale tarihi itibariyle SGK prim borcu olmadığına dair belge 

(Sözleşme esnasında sunulacaktır), 

L. Şartnamede belirtilen şartlara uygun olarak hazırlanmış teklif mektubu, 

M. İhale konusu iş kapsamında inşaatların yapımı süresince aşağıda belirtilen personeli 

istihdam edeceğine dair taahhütname (Yüklenici idarenin izni ile inşaat yapım işini alt 

yüklenicilere yaptırabilir bu durumda teknik personel bildirimini alt yüklenici verecektir.) 

- 1 adet en az 2 yıl deneyimli inşaat mühendisi 

- 1 adet en az 2 yıl deneyimli mimar  

N) Yapı araçları taahhütnamesi  

- 1 adet ekskavatör 

- 5 adet damperli kamyon 

- 1500 m2 plywood beton betonarme kalıbı 

- 500 m3 kalıp iskelesi 

- 1000 m2 iş iskelesi 

P) Teklif sahibi şirketin 2886 Sayılı Kanuna göre yasaklı olmaması, 

R) İhale dokümanının satın alındığına dair makbuz, 

10 - İHALEYE KATILAMAYACAK OLANLAR 

2886 S.D.İ.K.nun 6.maddesinde yazılı kimseler ile geçici veya sürekli olarak kamu 

ihalelerine katılmaktan yasaklanmış olanlar, doğrudan veya dolaylı olarak ihalelere katılamazlar. 
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Bu yasağa uymayarak ihaleye katılanlar üzerine, ihale yapılmış olsa dahi ihale iptal edilerek 

geçici teminatı irada kaydedilir. Sözleşme yapılmış olması halinde de sözleşme feshedilerek kesin 

teminatı irada kaydedilir. 

11 - UYGULANACAK İHALE USULÜ: İhalede, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 

35-a) maddesi gereği Kapalı Teklif (artırma) Usulü uygulanacaktır; ihale süreci aşağıdaki gibi 

olacaktır. 

12 - TEKLİFLERİN HAZIRLANMASI: 

12.1) İç Zarf: Kapalı teklif usulünde teklifler yazılı olarak yapılır. Teklif mektubu bir 

zarfa konulup kapatıldıktan sonra, zarfın üzerine isteklinin adı soyadı ve tebligata esas olarak 

göstereceği açık adresi yazılır. Zarfın yapıştırılan yeri istekli tarafından imzalanır. 

12.2) Dış Zarf: İç zarf, geçici teminata ait alındı veya banka teminat mektubu 9.maddede 

istenen diğer belgeler ile birlikte ikinci bir zarfa konularak kapatılır.. 

13 - TEKLİFLERİN VERİLMESİ: 

Teklifler ilânda belirtilen saate kadar, sıra numaralı alındılar karşılığında komisyon 

başkanlığına verilir. Alındı numarası zarfın üzerine yazılır.  

Teklifler iadeli taahhütlü olarak da gönderilebilir. Bu takdirde dış zarfın üzerine komisyon 

başkanlığının adresi ile hangi işe ait olduğu, isteklinin adı ve soyadı ile açık adresi yazılır.  

Posta ile gönderilecek tekliflerin ilânda belirtilen saate kadar komisyon başkanlığına 

ulaşması şarttır. Postadaki gecikme nedeniyle işleme konulmayacak olan tekliflerin alınış zamanı 

bir tutanakla tespit edilir. Komisyon başkanlığına verilen teklifler herhangi bir sebeple geri 

alınamaz. 

Usulüne uygun hazırlanmış teklifler en geç 26/03/2013 Salı günü saat:09:00’a kadar sıra 

numaralı alındılar karşılığında, Mimarsinan Merkez Mahallesi, Ek Hizmet Binası, Mimarsinan 

/Büyükçekmece/İSTANBUL Büyükçekmece Belediye Başkanlığı Yazı İşleri Müdürlüğüne 

verilecektir. Teklifler tamamlanmak veya değiştirilmek maksadıyla geri alınamaz. 

Telgraf ile yapılan müracaatlar ve postada meydana gelen gecikmeler kabul edilmez. 

Saat ayarında; Türkiye Radyo ve Televizyon (TRT) idaresinin saat ayarı esastır. 

14 – UYGUN TEKLİF BEDELİN TESPİTİ:  

İhale, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 35-a) maddesi gereği Kapalı Teklif (artırma) 

Usulü ile Kat Karşılığı İnşaat ihale edilecektir.  

Ticari ve Sosyal Tesisler karşılığı, camii yapımıdır.  

Avan mimari projeye göre katların paylaşımı aşağıdaki şekilde yapılacaktır. 

Yüklenicinin alacağı bağımsız bölümler: dükkan katı  

Belediyenin alacağı bağımsız bölümler – cami katıdır. 

İstekliler avan projesine uygun yapıların yapımı haricinde, asgari 10.000,00 TL (Onbin 

Türk Lirası) defaten ve peşin olarak Belediyeye yatıracak olup, bu bedel üzerinden en fazla artış 

yapan istekli üzerinde ihale bırakılacaktır. 

Teklifler, ihale dosyasındaki teklif mektubu örneğine uygun olarak verilecektir. Teklifler 

rakam ve yazı ile yazılacaktır. Bunun dışındaki teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.  

15 - İDARENİN YETKİSİ: İdare ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. (Belediye 

Encümeni 2886 S.D.İ.K.nun 29. maddesi gereğince, ihaleyi yapıp yapmamakta ve en uygun 

teklifi tespit etmekte serbesttir.) 

16 - Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremez. 

17 - 26/03/2013 tarihinde ve ihale saatlerinde teklif veren veya geçerli teklif veren firma 

olmaması halinde iş aynı muhammen bedel ve aynı şartlarda saatler aynı kalmak şartı ile 

09/04/2013 tarihinde yeniden ihale edilecektir. 

İlan olunur. 2116/1-1 
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ÇEŞİTLİ İLÂNLAR 

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Petrol İşleri Genel Müdürlüğünden: 

Arar Petrol ve Gaz Arama Üretim Pazarlama A.Ş.’nin XII no.lu Gaziantep Petrol 

Bölgesi’nde sahip bulunduğu AR/ARR/4897 hak sıra no.lu 1 adet petrol arama ruhsatını terk için 

04.03.2013 tarihinde müracaat ettiği Petrol Tüzüğü’nün 27 nci maddesinin (C) fıkrası gereğince 

ilan olunur. 2127/1-1 

————— 
Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığının XII no.lu Gaziantep Petrol Bölgesi’nde sahip 

bulunduğu AR/TPO/4287 hak sıra no.lu petrol arama ruhsatının evvelce uzatılmış süresinin sona 

ereceği 01.08.2013 tarihinden 01.08.2015 tarihine kadar Petrol Kanunu’nun 55/2’nci maddesine 

istinaden teminat karşılığında 2 yıl süreyle uzatılması için 01.03.2013 tarihinde müracaat ettiği,  

Petrol Tüzüğü’nün 27 nci maddesinin (C) fıkrası gereğince ilan olunur. 2128/1-1 

————— 
Petrako Petrol Doğal Gaz İnşaat Taahhüt İşleri ve Dış Ticaret Ltd Şti.’nin XVII No.lu 

İzmir Petrol Bölgesi’nde PTK/XVII/D işaretli sahada 1 adet petrol arama ruhsatı iktisabı için 

18.02.2013 ve bunu tamamlayan 27.02.2013 tarihli dilekçeleriyle müracaat ettiği Petrol 

Tüzüğünün 27’nci maddesinin (B) fıkrası gereğince ilan olunur. 2129/1-1 

—— • —— 

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan: 

5015 sayılı Petrol Piyasası Kanunu ve bu kanuna dayanılarak çıkarılan 17/06/2004 tarihli 

ve 25495 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 17 inci 

maddesinin (e) bendinde yer alan “Lisans başvurusu kapsamında aranan bir belgenin geçerliliğini 

sonradan yitirdiğinin anlaşılması üzerine, durumun lisans sahibine bildirilerek tebligatı izleyen 

onbeş gün içerisinde geçerli belgenin Kuruma ibrazının istenmesine rağmen, bu sürenin veya 

lisans sahibi geçerli belgenin ibrazı için ek süre talebinde bulunursa onbeş günü aşmamak üzere 

Kurumca verilen ek sürenin sonuna kadar geçerli belgenin Kuruma ibraz edilmemesi..” halinde 

bayilik lisansının sona erdirileceği hükmü uyarınca, Özde Akaryakıt Ticaret Limited Şirketi’nin; 

BAY/462-790/07974 sayılı lisansında belirtilen İzmit Yalova Karayolu Üzeri D.Dere Girişi 

Değirmendere, Gölcük/KOCAELİ adresinde kurulu bulunan Akaryakıt istasyonuna ait halen 

geçerli olan Gayri Sıhhi Müesseselere ait İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatını Kuruma ibraz etmesi 

gerekmektedir. 

Söz konusu belgenin, ilanen tebliği tarihini izleyen 15 gün içerisinde “Enerji Piyasası 

Düzenleme Kurumu Petrol Piyasası Dairesi Başkanlığı, Muhsin Yazıcıoğlu Caddesi, No: 51/C, 

06530, Yüzüncüyıl/ANKARA” adresine gönderilmesi, süresi içerisinde gönderilmeyen belgenin 

dikkate alınmayacağı ve ilgilinin lisansının sona erdirileceği hususları 7201 sayılı Tebligat 

Kanunu uyarınca ilanen tebliğ olunur. 2086/1-1 

—— • —— 

Başbakanlık Vakıflar Genel Müdürlüğünden: 

Yerel Yönetimler Kültürel Sosyal Dayanışma ve Eğitim Vakfı Ankara 12. Asliye Hukuk 

Mahkemesinin 6/12/2011 tarihinde kesinleşen, 13/10/2011 tarih ve E:2010/319, K:2011/354 

sayılı ilamına istinaden dağılmıştır. 

Türk Medeni Kanununun 104. maddesi gereğince ilan olunur. 2083/1-1 
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Başbakanlık Vakıflar Genel Müdürlüğünden: 

VAKFIN ADI: Yeniçağa Yaşar Çelik Vakfı (YAÇEV) 

VAKFEDENLER: Yaşar ÇELİK, Ayhan ÇELİK, Ahmet KIZILTAN. 

VAKFIN İKAMETGAHI: BOLU 

VAKFIN TESCİL KARARINI VEREN MAHKEMENİN ADI, KARAR TARİHİ VE 

NO’SU: 

Gerede Asliye Hukuk Mahkemesinin 13.02.2013 tarih ve E:2013/3, K:2013/52 sayılı 

kararı. 

VAKFIN KURULUŞ SENEDİNİN TARİH VE YEVMİYE NO’SU: 

Yeniçağa Noterliğince düzenlenen 26.12.2012 tarih ve 002669 yevmiye nolu vakıf senedi. 

VAKFIN AMACI: Türk milletinin örf, adet, ananelerine bağlı dini ve milli değerlere 

saygılı öğrenciler yetiştirmek eğitim, kültür, sağlık ve çevre koruma konularında her türlü 

çalışmalar yapmak ve yapanları desteklemek. 

VAKFIN MAL VARLIĞI : 3.000.-TL.(Üçbin Türk Lirası) ve 

Bolu ili, Yeniçağa İlçesi, Asilbey Mahallesi, Sultan Reşat Caddesi, Pafta No:4, Parsel 

No:327, arsa payı 120/3225 de kurulu beş katlı betonarme apartmanın 1, 

2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14 nolu dairelerdeki meskenler, 

Bolu ili, Yeniçağa İlçesi, Asilbey Mahallesi, Sultan Reşat Caddesi, Pafta No:4, Parsel 

No:327, arsa payı 425/3225 zemin+bodrum kat, No: 15' deki depolu iş yeri, 

Bolu ili, Yeniçağa İlçesi, Asilbey Mahallesi, Sultan Reşat Caddesi, Pafta No:4, Parsel 

No:327, beş Katlı betonarme apartman ve arsası üzerine kurulu, arsa payı: 300/3225, zemin kat, 

No: 16' daki iş yeri. 

Bolu ili, Yeniçağa İlçesi, Asilbey Mahallesi, Sultan Reşat Caddesi, Pafta No:4, Parsel 

No:327, beş Katlı betonarme apartman ve arsası üzerine kurulu, arsa payı: 450/3225, 

zemin+bodrum kat, No: 17' deki depolu iş yeri. 

Bolu ili, Yeniçağa İlçesi, Asilbey Mahallesi, Sultan Reşat Caddesi, Pafta No:4, Parsel 

No:327, beş katlı betonarme apartman ve arsası üzerine kurulu, arsa payı: 350/3225, Zemin kat, 

No: 18' deki iş yeri. 

Bolu ili Yeniçağa ilçesi Doğancı köyü Ballar mevkii 149 ada 6 parsel nolu arsa ve üzerine 

inşa edilen dükkan. 

Bolu ili Yeniçağa ilçesi Doğancı Köyü Ballar mevkii 149 ada 7 parsel nolu arsa ve 

üzerine inşa edilen dükkan. 

VAKFIN ORGANLARI : Mütevelli Heyet, Yönetim Kurulu, Denetim Kurulu. 

Türk Medeni Kanununun 104. maddesi gereğince ilan olunur. 2134/1-1 

————— 

DÜZELTME İLANI 

Trabzon Çevre Koruma Vakfı hakkında 22/02/2013 tarih 28567 sayılı Resmi Gazete’de 

yayımlanan dağılma ilanı davadan vazgeçildiğinden iptal edilmiştir. 

Türk Medeni Kanununun 104. maddesi gereğince ilan olunur. 2135/1-1 

—— • —— 

Yenimahalle Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğünden: 

16021 ada 2 parselde 1/1000 ölçekli plan değişikliği önerisi Belediyemiz İmar ve 

Şehircilik Müdürlüğü panosuna asılmıştır. 

İlgililere ilanen duyurulur. 2130/1-1 

————— 

44391 ada ve 44415 adanın arasındaki park alanından regülatör istasyonu ayrılmasına 

ilişkin 1/1000 ölçekli plan değişikliği önerisi Belediyemiz İmar ve Şehircilik Müdürlüğü 

panosuna asılmıştır. 

İlgililere ilanen duyurulur. 2131/1-1 
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Akdeniz Üniversitesi Rektörlüğünden: 

Aşağıda Bölüm ve Anabilim Dallarına adet ve koşulları belirtilen Üniversitemiz 

Birimlerinde açık bulunan kadrolara 2547 Sayılı Yasanın ilgili maddelerine göre Öğretim Üyesi 

alınacaktır. 

Profesör ve Doçent kadrolarına devamlı statüye göre atama yapılacaktır. Adayların 

istenilen belgelerle birlikte ilanın yayımı tarihinden itibaren 15 gün içerisinde Rektörlüğümüze, 

şahsen müracaat etmeleri gerekmektedir. 

Kadrolara müracaat eden adayların Akdeniz Üniversitesi Senatosu tarafından 

kararlaştırılan ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca kabul edilen “Öğretim Üyeliğine 

Yükseltilme ve Atanma Kriterlerine” uymaları gerekmektedir. Bu Kriterlere uymayan adayların 

başvuruları kabul edilmeyecektir. Konu hakkında gerekli bilgiler Rektörlük Personel Daire 

Başkanlığından ya da http://personel.akdeniz.edu.tr/duyurular adresinden öğrenilebilir. Bu 

adresteki formun doldurularak başvuru dilekçesine eklenmesi ve Profesörlük kadrosuna başvuru 

dosyasında başlıca araştırma eserinin belirlenmesi,  Doktora ve Doçent unvanı Yurtdışından 

alınmış ise Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca denkliğinin onaylandığını gösterir belgenin 

eklenmesi gerekmektedir. 

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER 

PROFESÖRLER İÇİN 

2547 Sayılı Yasanın 26.maddesi ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma 

Yönetmeliğinin 17.maddesinde belirtilen şartları taşımak, 

Dilekçe (Adayların dilekçelerinde Başlıca Araştırma Eserlerini belirtmesi) 

Özgeçmiş 

Bilimsel çalışma ve yayınlarından 6’şar takım, 

Doçentlik belgesi, doktora belgesi,  

Lisans, Yüksek Lisans belgesi, 

1 adet fotoğraf 

DOÇENTLER İÇİN 

2547 Sayılı Yasanın 25.maddesinde belirtilen şartları taşımak,  

Dilekçe 

Özgeçmiş 

Bilimsel çalışma ve yayınlarından 4’er takım 

Doçentlik belgesi, doktora belgesi,  

Lisans, Yüksek Lisans belgesi, 

1 adet fotoğraf 

 

BİRİMİ BÖLÜM/ABD/ASD UNVANI KD ADET AÇIKLAMA 

Tıp Fakültesi Beyin Sinir Cerrahisi Doçent 1 1 
 

Tıp Fakültesi Tıbbi Biyoloji Profesör 1 1 
Tıbbi Genetik alanında Doçent 

olmak.  

Tıp Fakültesi 
Anesteziyoloji ve 

Reanimasyon 
Doçent 1 1 Algoloji yan dal ihtisası olmak. 

Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Profesör 1 1 Nefroloji yan dal ihtisası olmak. 

Tıp Fakültesi Tıp Eğitimi Doçent 1 1   
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BİRİMİ BÖLÜM/ABD/ASD UNVANI KD ADET AÇIKLAMA 

Tıp Fakültesi 
Çocuk Sağlığı ve 

Hastalıkları 
Doçent 1 1 

Çocuk immünoloji yan dal 

uzmanlığı olmak 

Tıp Fakültesi 
Çocuk Sağlığı ve 

Hastalıkları 
Doçent 1 1 

Çocuk yoğun bakım yan dal 

uzmanlığı olmak. 

Tıp Fakültesi Radyoloji Doçent 1 1 
Meme radyoloji ve obstetrik 

konusunda deneyimli olmak. 

Tıp Fakültesi Acil Tıp Doçent 1 1   

Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Profesör 1 1 
Transplantasyon konusunda yurt 
dışı deneyimine sahip olmak. 

Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Profesör 1 1   

Tıp Fakültesi Anatomi Profesör 1 1   

Edebiyat 

Fakültesi 
Yeniçağ Tarihi Profesör 1 1   

Ziraat Fakültesi 
Hayvansal 

Biyoteknoloji 
Doçent 1 1   

Ziraat Fakültesi Toprak Doçent 1 1 
Toprak Fiziği konusunda 

çalışmış olmak. 

Ziraat Fakültesi Toprak Doçent 1 1 
Toprak bozulması konusunda 

çalışmış olmak. 

Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Doçent 1 1 
Meyve Yetiştirme ve Islahı 

Dalında doktora yapmış olmak. 

Fen Fakültesi Uzay Fiziği Doçent 1 1   

Alanya 

Mühendislik 

Fakültesi 

İşletme Mühendisliği Doçent 2 1   

İktisadi ve İdari 

Bilimler 

Fakültesi 

Çalışma Ekonomisi Profesör 1 1   

İktisadi ve İdari 

Bilimler 

Fakültesi 

Muhasebe ve Finasman Doçent 1 1   

İktisadi ve İdari 
Bilimler 

Fakültesi 

Kentleşme ve Çevre 

Sorunları 
Doçent 1 1   

Mühendislik 
Fakültesi 

Gıda Bilimi ve 
Teknolojisi 

Profesör 1 1   

Mühendislik 

Fakültesi 

Gıda Bilimi ve 

Teknolojisi 
Doçent 1 2   

Eğitim 
Fakültesi 

Eğitim Programları ve 
Öğretim 

Doçent 2 1   

Eğitim 

Fakültesi 

Eğitimde Ölçme ve 

Değerlendirme 
Doçent 1 1   

İletişim 
Fakültesi 

Kişilerarası İletişim Doçent 1 1   

Hukuk 

Fakültesi 

İş ve Sosyal Güvenlik 

Hukuku 
Doçent 1 1   

Alanya İşletme 
Fakültesi 

Turizm İşletmeciliği Profesör 1 1   

Su Ürünleri 

Fakültesi 
Yetiştiricilik Doçent 1 1   

Diş Hekimliği 

Fakültesi 
Endodonti Doçent 1 1 

Endodonti alanında; ekstrüzyon, 

KTP lazer ve ozon gazı ile ilgili 

çalışmalar yapmış olmak. 

Beden Eğitimi 

ve Spor Y.O. 
Spor Yönetim Bilimleri Doçent 1 1 

Halkla İlişkiler ve Tanıtım 
Anabilim Dalında doktora 

yapmış olmak.  

 2113/1-1 
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Mustafa Kemal Üniversitesi Rektörlüğünden: 

 HATAY 

Üniversitemiz birimlerine, 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanununun ilgili maddeleri 

uyarınca Öğretim Üyeleri alınacaktır.  

DUYURULUR. 

Rektörlük : 0-326- 221 33 17-18 

BİRİMİ/BÖLÜMÜ/ 

ANABİLİM DALI 
UNVANI DRC. AD. NİTELİKLERİ 

DENİZ BİLİMLERİ VE 

TEKNOLOJİSİ 

FAKÜLTESİ 

      

SU ÜRÜNLERİ 

YETİŞTİRİCİLİĞİ BÖL. 

      

HASTALIKLAR Profesör 1 1 Balık yem katkı maddeleri ve kerevit 

yetiştiriciliği konularında çalışmış olmak 

YETİŞTİRİCİLİK Profesör 1 1 Eklembacaklılar yetiştiriciliği ve 

yavru üretimi konularında 

çalışmış olmak 

EĞİTİM FAKÜLTESİ     

TÜRKÇE EĞİTİMİ BÖL.       

TÜRKÇE EĞİTİMİ Doçent 1 1 Türkçe eğitimi alanında doçent ve 

okuma stratejileri konusunda çalışmış 

olmak 

FEN EDEBİYAT FAK.       

BİYOLOJİ BÖL.     

MOLEKÜLER BİYOLOJİ Profesör 1 1 Bitki genetik ve ıslahı, bitki virolojisi 

konusunda çalışmış olmak 

MÜHENDİSLİK FAK.       

İNŞAAT MÜH.BÖL.       

YAPI MALZEMESİ Doçent 1 1 Bor atıklarının betonda mineral katkı 

olarak kullanılabilirliği konusunda 

çalışmış olmak 

TAYFUR ATA SÖKMEN 

TIP FAK. 

      

CERRAHİ TIP 

BİLİMLERİ BÖL. 

    

ÜROLOJİ Doçent 2 1 Laparoskopik üroloji konusunda 

deneyimli ve eğitim sertifikası olmak 

DAHİLİ TIP BİLİMLERİ 

BÖL. 

      

NÖROLOJİ Profesör 1 1 Orak hücreli anemide strok riskleri ile 

ilgili çalışmış olmak 

ZİRAAT FAK.      

BİTKİ KORUMA BÖL.     

ENTOMOLOJİ Profesör 1 1 Tarla bitkileri zararlıları konusunda 

çalışmış olmak 
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BİRİMİ/BÖLÜMÜ/ 

ANABİLİM DALI 
UNVANI DRC. AD. NİTELİKLERİ 

ENTOMOLOJİ Doçent 1 1 Kanola zararlıları konusunda çalışmış 

olmak 

ENTOMOLOJİ Doçent 1 1 Lepidoptera sistematiği konusunda 

çalışmış olmak 

FİTOPATOLOJİ Profesör 1 1 Bitki fungal ve bakteri hastalıkları 

konusunda çalışmış olmak 

BİYOSİSTEM MÜH. 

BÖL. 

    

ARAZİ VE SU 

KAYNAKLARI 

Doçent 1 1 Fertigasyon ve damla sulama konusunda 

çalışmış, seracılık konusunda deneyimli 

olm. 

GIDA MÜHENDİSLİĞİ 

BÖL. 

    

GIDA MÜHENDİSLİĞİ Profesör 1 1 Süt teknolojisi, aroma profili belirleme 

ve olfaktometrik teknikler konusunda 

çalışmış olmak 

TOPRAK BİLİMİ VE 

BİTKİ BES. BÖL. 

    

BİTKİ BESLEME Profesör 1 1 Humik asit ile ilgili çalışmış olmak 

ZOOTEKNİ BÖL.     

HAYVAN YETİŞTİRME Doçent 1 1 Ruminant hayvanların beslenmesi ve 

yemler konusunda çalışmış olmak 

 2156/1-1 

—— • —— 
Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Orman Mühendisleri Odasından: 

SERBEST MESLEK MENSUPLUĞU SINAV DUYURUSU 

5531 Sayılı “Orman Mühendisliği, Orman Endüstri Mühendisliği ve Ağaç İşleri Endüstri 

Mühendisliği Hakkında Kanun” un 6’ncı maddesi uyarınca hazırlanıp, 6/5/2009 tarihli ve 27220 

sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Orman Mühendisleri Odası Mesleki Deneyim Kazanma ve 

Meslek Mensupluğu Sınav Yönetmeliği”ne uygun olarak, bir yıl süreli mesleki deneyim kazanma 

çalışmalarını başarıyla tamamlamış orman mühendisi, orman endüstri mühendisi ve ağaç işleri 

endüstri mühendisi aday meslek mensuplarının katılacakları serbest meslek mensupluğu sınavları, 

uzmanlık alanlarına göre ayrı ayrı olmak üzere aşağıdaki esaslar dahilinde yapılacaktır. Buna 

göre; 

A) SINAVA GİRECEK ADAY MESLEK MENSUPLARINDA ARANACAK 

ŞARTLAR: 

a) Orman Mühendisleri Odasının bilgisi dahilinde ruhsatlı meslek mensubu yanında veya 

denetim ve gözetiminde bir yıl süreli mesleki deneyim kazanma çalışmalarını yapmak ve yanında 

çalıştığı meslek mensubundan 100 üzerinden en az 60 puan tezkiye değerlendirme notu alarak 

başarılı olmak koşuluyla, düzenlenen tezkiye varakası en geç 08 Nisan 2013 Pazartesi günü mesai 

bitimine kadar Odaya teslim edilecektir. 

b) Uygulama tezleri; tez konularının teslim yazısında belirtilen süre içinde Odaya teslim 

edilecektir. 
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c) Cumhuriyet Savcılığından alınacak adli sicil belgesi ile mesleki deneyim kazanma 

çalışmalarının tamamlandığına dair tamamlama belgesinin ekleneceği sınav başvuru formu , 

08 Nisan 2013 Pazartesi günü mesai bitimine kadar Odaya doğrudan veya taahhütlü mektupla 

gönderilecektir. Postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır. 

ç) Sınav başvuru belgeleri TEMDEM kurulunca 10 Nisan 2013 Çarşamba gününe kadar 

incelenecek, TEMDEM değerlendirme sınavlarına girecek adaylar belirlenerek Oda yönetim 

kuruluna bildirilecek ve Odanın internet sayfası ile ilan tahtasında 12 Nisan 2013 Cuma günü 

duyurulacaktır. 

d) Oda TEMDEM kurulunun, 19 Nisan 2013 Cuma günü Saat: 10.00 da Ankara’da 

yapacağı mesleki değerlendirme sınavından 100 üzerinden en az 60 puan alınacak ve 

değerlendirme sınav sonuçları 22 Nisan 2013 Pazartesi günü Oda internet sayfasında ilan 

edilecektir. 

e) SMM Sınavlarına aşağıdaki serbest meslek mensubu adaylar girebileceklerdir. 

1 - Mesleki deneyim kazanma çalışmalarını ve TEMDEM değerlendirme sınavını 

başarıyla tamamlamış ve ilk defa sınava girecek adaylar. 

2 - Serbest meslek mensupluğu sınavlarında başarısız olunan konular ile not yükseltilmek 

istenen konularda sınavlara girmek isteyen adaylar 

f) Sınava girilecek konulara ait Odanın belirlediği sınav giderleri 24 Nisan 2013 

Çarşamba günü mesai bitimine kadar yatırılacaktır. 

g) Sınav giriş belgeleri, adaylara 29 Nisan 2013 Pazartesi gününe kadar imza karşılığı 

tebliğ edilecek veya başvuru formundaki adreslerine veya Odaya dilekçeyle bildirilen adreslerine 

iadeli taahhütlü mektup veya kargo ile gönderilecektir. 

ğ) Serbest meslek mensupluğu sınav giriş belgesiyle sınavlara girilebilecektir. 

B) SINAVLARA İLİŞKİN BİLGİLER: 

a) Sınav günleri: 11 Mayıs 2013 Cumartesi günü her uzmanlık alanında en çok iki sınav 

oturumu yapılacaktır. 

12 Mayıs 2013 Pazar günü her uzmanlık alanında en çok iki sınav oturumu yapılacaktır. 

b) Sınav başlama saati: 09.30 

c) Sınav süresi: Her konu için sınav süresi 40 dakikadır. Bir oturumda Oda yönetim 

kurulunca belirlenecek en çok dört konuda sınav yapılacaktır. Sınav oturumları arasında en az bir 

saat süre olacaktır. 

ç) Sınav yeri ve adresi: Ankara, sınav giriş belgesinde belirtilen adres ve salonda 

d) Sınavların şekli: Çoktan seçmeli yazılı test 

e) Sınav soru sayısı: Yönetmeliğin 40’ıncı maddesinin birinci fıkrasındaki konularda 

Orman Mühendisleri; ikinci fıkrasındaki konularda orman endüstri mühendisleri ve üçüncü 

fıkrasındaki konularda ağaç işleri endüstri mühendisleri sınavlara girecekler ve her bir konuda 40 

(Kırk) soru sorulacaktır. 

f) Puan durumu: Her sınav konusu 100 tam puan üzerinden değerlendirilecektir. Her bir 

sorunun değeri 2,5 (İki buçuk) puandır. 

5531 sayılı Kanun ve ilgili yönetmeliğe göre serbest meslek mensupluğu sınavlarına 

girmeye hak kazanan Orman Mühendisi, Orman Endüstri Mühendisi ve Ağaç İşleri Endüstri 

Mühendislerine Yönetmeliğin 35’inci maddesi uyarınca ilânen duyurulur. 2137/1-1 
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İ Ç İ N D E K İ L E R

BAŞBAKANLIK BASIMEVİ Perakende Satış Fiyatı  (KDV dahil)   1 TL 
www.bbasimevi.gov.tr
e-posta : bbasimevi@basbakanlik.gov.tr

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

MİLLETLERARASI ANDLAŞMALAR
2013/4356 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Mısır Arap Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Sağlıkta Performans

Uygulamaları Alanında İşbirliğine Dair Çalışma Protokolünün Onaylanması Hakkında Karar
2013/4384 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Sırbistan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Başta Terörizm ve Örgütlü

Suçlar Olmak Üzere Ağır Suçlarla Mücadelede İşbirliği Anlaşmasının Onaylanması Hakkında Karar

TÜZÜK
2013/4361 Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu Tüzüğünün Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Tüzük

BAKANLAR KURULU KARARLARI
2013/4296 Konya-Çumra III. Merhale (KOP) Projesi Kapsamında Olan Bozkır Barajının Yapımı Maksadıyla, Bazı

Güzergâh ve Alanlarda Bulunan Taşınmazların Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Tarafından Acele
Kamulaştırılması Hakkında Karar

2013/4312 Türkiye Cumhuriyeti, Maliye Bakanlığı, Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı (MASAK) ile Güney
Afrika Cumhuriyeti Mali İstihbarat Merkezi (FIC) Arasında Karapara Aklama ve Terörizmin Finansmanı ile
İlgili Finansal İstihbarat Değişiminde İşbirliğine Dair Mutabakat Muhtırası Hakkında Karar

2013/4316 Ordu İli, Çamaş ve Fatsa İlçelerinde Tesis Edilecek Atilla Regülatörü ve Hidroelektrik Santralinin Yapımı
Amacıyla Bazı Taşınmazların Hazine Adına Tescil Edilmek Üzere Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu
Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar

2013/4319 Bazı Yerlerde Arazi Toplulaştırması Yapılması Hakkında Karar
2013/4365 Ankara İli, Elmadağ İlçesi, Yenice, Yenidoğan ve Yenipınar Mahalleleri Sınırları İçerisinde Bulunan Alanın

Riskli Alan İlan Edilmesi Hakkında Karar
2013/4366 İzmir İli, Konak İlçesi, Ege Mahallesi Sınırları İçerisinde Bulunan Alanın Kentsel Dönüşüm ve Gelişim

Proje Alanı İlan Edilmesi Hakkında Karar
2013/4401 6292 Sayılı Orman Köylülerinin Kalkınmalarının Desteklenmesi ve Hazine Adına Orman Sınırları Dışına

Çıkarılan Yerlerin Değerlendirilmesi ile Hazineye Ait Tarım Arazilerinin Satışı Hakkında Kanun Uyarınca
Yapılacak Satış ve İade İşlemlerinde Fiilen Görevlendirilenlere Fazla Çalışma Ücreti Ödenmesine İlişkin
Karar

BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ
— Başbakan Yardımcısı Bekir BOZDAĞ’a, Başbakan Yardımcısı Bülent ARINÇ’ın Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

YÖNETMELİKLER
— Meteoroloji Genel Müdürlüğü Döner Sermaye İşletmesi Yönetmeliği
— Emeklilik Yatırım Fonlarının Kuruluş ve Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Hakkında Yönetmelik
— Gaziantep Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ile Sınav ve Değerlendirme Esaslarına İlişkin

Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

TEBLİĞLER
— 2013 Yılı Şubat Ayına Ait Dahilde İşleme İzin Belgelerinin (D1) Listesi
— 2013 Yılı Şubat Ayına Ait Yurt İçi Satış ve Teslim Belgelerinin (D3) Listesi
— 2013 Yılı Şubat Ayına Ait Hariçte İşleme İzin Belgelerinin (H) Listesi
— 2013 Yılı Şubat Ayına Ait Vergi, Resim ve Harç İstisnası Belgelerinin (Y) Listesi
— Firma Talebine İstinaden İptal Edilen Dahilde İşleme İzin Belgeleri Listesi
— Re’sen Kapatılan Dahilde İşleme İzin Belgeleri Listesi
— Re’sen İptal Edilen Dahilde İşleme İzin Belgeleri Listesi

YARGI BÖLÜMÜ

ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI
— Anayasa Mahkemesinin E: 2011/44, K: 2012/99 Sayılı Kararı
— Anayasa Mahkemesinin E: 2011/64, K: 2012/168 Sayılı Kararı
— Anayasa Mahkemesinin E: 2009/9 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2013/21 Sayılı Kararı
— Anayasa Mahkemesinin E: 2010/10 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2013/22 Sayılı Kararı
— Anayasa Mahkemesinin E: 2009/12 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2013/23 Sayılı Kararı
— Anayasa Mahkemesinin E: 2010/36 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2013/24 Sayılı Kararı
— Anayasa Mahkemesinin E: 2009/28 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2013/25 Sayılı Kararı
— Anayasa Mahkemesinin E: 2010/53 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2013/26 Sayılı Kararı
— Anayasa Mahkemesinin E: 2010/38 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2013/27 Sayılı Kararı
— Anayasa Mahkemesinin E: 2009/47 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2013/28 Sayılı Kararı
— Anayasa Mahkemesinin E: 2010/33 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2013/29 Sayılı Kararı

İLÂN BÖLÜMÜ
a - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları
b - Çeşitli İlânlar
– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri


