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       YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

ATAMA KARARI

Adalet Bakanlığından:
Karar Sayısı : 2013/820
1 – Açık bulunan Bakanlık Yüksek Müşavirliğine, Personel Genel Müdür Yardımcısı

(41009) Ünal BOZDAĞ’ın atanması, 2802 sayılı Hâkimler ve Savcılar Kanununun değişik
37 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

2 – Bu Kararı Adalet Bakanı yürütür.
2/1/2014

                                                                                                           Abdullah GÜL
                                                                                                      CUMHURBAŞKANI
   Recep Tayyip ERDOĞAN                           Bekir BOZDAĞ
                Başbakan                                         Adalet Bakanı

—— • ——
YÖNETMELİK

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından:
ISLAH AMAÇLI HAYVAN YETİŞTİRİCİ BİRLİKLERİNİN KURULMASI VE

HİZMETLERİ HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK
YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 8/4/2011 tarihli ve 27899 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Islah Amaçlı
Hayvan Yetiştirici Birliklerinin Kurulması ve Hizmetleri Hakkında Yönetmeliğin 1 inci mad-
desinin birinci fıkrasındaki “bunların soy kütüğü ve ön soy kütüğü kayıtlarının tutulması,” iba-
resinden sonra gelmek üzere “ıslah programlarının yapılması,” ibaresi eklenmiştir.
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MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 3 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Bakanlık: Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığını,
b) Birlik: Her türden hayvan için ıslah esas olmak üzere yetiştirme, üretim ve pazarlama

faaliyetlerini gerçekleştirmek amacıyla, gerçek ve tüzel kişiliği haiz yetiştiriciler ile kurum ve
kuruluşların oluşturdukları birlikleri,

c) Birlik şubesi: Potansiyeli olan ilçelerde oluşturulan ve yetiştirici birliği adına birlik
faaliyetlerini yürüten alt birimleri,

ç) Genetik materyal: Damızlık hayvan, sperma, ovum, embriyo, larva ve ana arı gibi
biyolojik materyalleri,

d) Hayvan gen kaynakları: Türkiye’ye özgü ve/veya özel niteliklere sahip evcil ve ya-
bani hayvan türünü, alt türünü, ırkını, tipini, ekotipini ve topluluklarını,

e) Islah programı: Türkiye koşullarına uyumlu nitelikli damızlıklar elde etmek amacıyla
ulusal veya bölgesel olarak planlanan ıslah çalışmalarını düzenlemek ve yönlendirmek amacıyla
yapılan programı,

f) İl müdürlüğü: Bakanlık il müdürlüklerini,
g) Kanun: 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanununu,
ğ) Kayıt sistemi: Islah programına yönelik olarak tür bazında tutulan kayıt sistemini,
h) Merkez birliği: İl yetiştirici birliklerinin bir araya gelerek oluşturdukları ülke gene-

linde faaliyet yürütecek her türden hayvan için ayrı ayrı kurulmuş üst birlikleri,
ı) Ön soy kütüğü: Sadece yetiştirme kayıtları tutulan işletmelerde mensup olduğu ırkın

özelliklerini taşıyan hayvanlar için oluşturulan kayıt sistemini, küçükbaş hayvanlar için ise
sürü kaydının tutulduğu kayıt sistemini,

i) Soy kütüğü: Yetiştirme ve verim kayıtları tutulan işletmelerde mensup olduğu ırkın
özelliklerini taşıyan hayvanlar için oluşturulan kayıt sistemini,

j) Yetiştirici: Islah amacına yönelik damızlık hayvan ve koruma amaçlı yerli ırk yetiş-
tiren, hayvansal üretimde bulunan kişi, kuruluş ve kurumları,

ifade eder.”
MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c), (e), (f), (g)

ve (k) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, (m) ve (r) bentleri yürürlükten kaldırılmıştır.
“c) Bakanlıkça merkez birliğine verilen yetkiler doğrultusunda, Bakanlığın kontrol ve

denetiminde ön soy kütüğü, soy kütüğü, döl kontrolü ve/veya ıslah programları faaliyetlerini
yürütmek,”

“e) Yurt içinden veya gerekli hallerde yurt dışından sağlanan erkek ve dişi hayvan, sperma,
yumurta, embriyo, larva, ana arı ya da diğer biyolojik materyali kullanarak ıslah programları
ile bütünleşen her türlü faaliyet için gerekli kadro ve ekipleri oluşturmak, gerekli hallerde
sperma, yumurta, embriyo, larva, ana arı ve benzeri ıslah materyallerini üretmek için Bakanlık
izniyle ya da Bakanlıktan ruhsatlı üretim merkezleri ve laboratuarlar kurmak, bu konudaki bil-
gileri yetiştiricilere duyurmak, kullanımlarına imkân veren sistemler geliştirmek ve bu konuda
kurslar düzenlemek, araştırma kurumlarıyla işbirliği yapmak,”

“f) Hayvanların bakım ve beslenmesi ile ilgili her türlü girdi temini ile teknik ve idari
tedbirleri almak veya aldırmak,”
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“g) Üyelerce yetiştirilen damızlık hayvanların satışını yapmak, satışlarını organize et-
mek, bunun için müzayede düzenlemek, fuar, sergi ve panayırlar kurmak ve kurulanlara katıl-
mak, yarışmalar tertiplemek, ödüller vermek, yetiştirilen ırkları tanıtmak,”

“k) Hayvancılığın geliştirilmesi amacıyla gerekli tesisleri kurmak, ortak olmak, işlet-
mek, gerektiğinde bu işler için tüm hisseleri birliğe ait olmak üzere şirket ve/veya iktisadi iş-
letme kurmak,”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 5 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 5 – (1) Islah, yetiştirme ve pazarlama amacı ile tüzel kişiliğe sahip, özel hu-

kuk hükümlerine tabi kooperatif nitelikli birlikler kurulabilir. Bir birliğin kurulabilmesi için
aynı tür, ırk veya hattan hayvanlarla çalışan, kuruluş belgesinde belirlenen üyelik şartlarını
haiz yedi yetiştiricinin bağlı bulundukları il müdürlüğüne yazılı olarak başvurmaları gerekir.
Kuruluş izni alan birlik kuruluş belgesi özetini Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi’nde yayımlatır
ve kuruluş belgesinde belirlenen süre içerisinde ilk olağan genel kurul toplantısını yapar. İlk
olağan genel kurulunu yapan birlik 1 inci maddede belirlenen amaçlar doğrultusunda faaliyet-
lerine başlar. Birliğin çalışma adresi kuruluş belgesinde belirlenir. Ancak potansiyeli olan il-
çelerde şube açılabilir.

(2) Bir ilde aynı tür, ırk veya hat için ıslah amacına yönelik yalnız bir birlik kurula-
bilir.

(3) Üyelik şartları kuruluş belgesinde belirlenir.”
MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 6 ncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 6 – Hazırlanan kuruluş belgesi il müdürlüğüne verilir. Müracaatın Kanuna

ve bu Yönetmeliğe uygunluğu il müdürlüğünce onaylandıktan sonra birlik merkezinin bulun-
duğu yer ticaret siciline tescil ve ilan olunur. İl müdürlüğü başvuruyu değerlendirme işlemini
bir ay içerisinde sonuçlandırır. Kuruluş belgesi ile ilgili tescil ve ilan olunacak hususlar şun-
lardır:

a) Kuruluş belgesi tarihi.
b) Birliğin amacı, konusu.
c) Birliğin unvanı ve merkezi.
ç) Giriş aidatı tutarı, ödeme şekli ve üyelerin sorumluluk durumu.
d) Birliğin ne suretle temsil olunacağı, denetleneceği ve organların yetki, sorumluluk

ve seçim tarzları.
e) Yönetim kurulu üyeleriyle birliği temsile yetkili kimselerin ad ve soyadları.
f) Birliğin yapacağı ilanların şekli ve kuruluş belgesinde bu hususta bir hüküm varsa

yönetim kurulu kararlarının üyelere ne suretle bildirileceği.
g) Üyelik sıfatını kazandıran ve kaybedilen haller.
(2) Birlikler, lüzum gördükleri takdirde il içinde şubeler açabilirler. Şubeler, merkezin

sicil kaydına atıf yapılmak suretiyle bulunduğu ilde ticaret siciline tescil olunurlar.”
MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 7 nci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde de-

ğiştirilmiştir.
“(1) Birliğin sermayesi üyelerin birliğe girerken ödemiş oldukları giriş aidatlarından

oluşur. Giriş aidatı ve yıllık aidat artırımları genel kurul kararı ile tespit olunur. Yapılacak ar-
tırımlara ilişkin düzenlemeler kuruluş belgesinde belirlenir.”
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MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 8 – (1) Birlik amaçlarını gerçekleştirmek için şartları ve miktarı genel ku-

rulca belirlenmek koşulu ile bankalardan, uygun bulacağı kişi ve kuruluşlardan ve üyelerinden

borç para alabilir. Gerçek ve tüzel kişilerden bağış ve yardım kabul edebilir.”

MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 9 – (1) Üyelerin sorumluluğu kuruluş belgesinde belirlenir.

(2) Birlik, kuruluş belgesinde aksine hüküm yoksa borçlarından dolayı alacaklılara karşı

mal varlığı ve tüm aktifleriyle sorumludur.”

MADDE 9 – Aynı Yönetmeliğin 10 uncu maddesinin birinci fıkrasındaki “organları”

ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 10 – Aynı Yönetmeliğin 12 nci maddesinin birinci fıkrasının birinci cümlesi

“Kuruluş belgesinde belirlenmek üzere genel kurulun görevleri şunlardır:” şeklinde ve (a), (b),

(f), (n) ile (ş)  bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, (c) ve (v) bentleri ile ikinci fıkrası yü-

rürlükten kaldırılmıştır.

“a) Yönetim kurulu, denetleme kurulu ve gerektiğinde hesap tetkik komisyonu ile tas-

fiye kurulunu seçmek,”

“b) Yönetim kurulu üyelerini ve denetleme kurulu üyeleri faaliyet raporlarını, gerekti-

ğinde hesap tetkik komisyonu ve tasfiye kurulunu ibra etmek veya etmemek,”

“f) Kuruluş belgesinde yapılacak değişiklikleri önermek, Bakanlıkça hazırlanmış ku-

ruluş belgesi değişikliklerini kabul etmek,”

“n) Yönetim kurulu tarafından yapılan üyelikten çıkarma teklifleri hakkında karar ver-

mek,”

“ş) Gerekli hallerde yönetim kurulunun teklifi üzerine toplanarak illerinde uygulanacak

olan teknik ve sağlık hizmetleri ile ilgili ücret ve ödentiler ile aidat ve katılım payı tutarlarını

belirlemek ve uygulaması için Yönetim Kuruluna yetki vermek.”

MADDE 11 – Aynı Yönetmeliğin 13 üncü maddesinin ikinci fıkrası yürürlükten kaldı-

rılmıştır.

MADDE 12 – Aynı Yönetmeliğin 14 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 14 – (1) Kuruluş belgesinde aykırı bir hüküm bulunmadıkça, olağan genel

kurul, yönetim kurulunun daveti üzerine her hesap devresi sonundan itibaren altı ay içinde

yılda bir defa yapılması zorunludur. Genel kurul üye tam sayısının en az yarısından bir fazla-

sının katılımı ile toplanır. Genel kurulda toplantı için gerekli çoğunluk sağlanamadığı takdirde,

çoğunluk aranmaksızın, en geç otuz gün içerisinde ikinci toplantı yapılır.”

MADDE 13 – Aynı Yönetmeliğin 15 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 15 – (1) Yönetim kurulu veya kuruluş belgesi ile bu hususta yetkili kılınan

diğer bir organ ve gerektiğinde denetçiler kurulu, üyesi olduğu merkez birliği ve tasfiye me-

murları genel kurulu toplantıya çağırma yetkisine sahiptirler. Ancak genel kurul yukarıda be-

lirtildiği şekilde toplanamadığı takdirde Bakanlık genel kurulu toplantıya çağırma yetkisine

sahiptir.

(2) Dört üyeden az olmamak kaydıyla ortak sayısının en az onda birinin isteği üzerine

Genel Kurul toplantıya çağrılır.
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(3) Yönetim kurulu, üyeleri toplantıya çağırma isteğini en az on gün içinde yerine ge-

tirmediği takdirde, istek sahiplerinin müracaatı üzerine veya doğrudan doğruya Bakanlık tara-

fından olağanüstü genel kurul toplantı çağrısı yapılır.

(4) Genel kurul toplantıya çağrılmadığı takdirde istek sahipleri mahalli mahkemeye

başvurarak genel kurulu bizzat toplantıya çağırma müsaadesini alabilirler.”

MADDE 14 – Aynı Yönetmeliğin 16 ncı maddesinin birinci ve dördüncü fıkraları aşa-

ğıdaki şekilde değiştirilmiş ve maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(1) Genel kurul, yönetim kurulu tarafından, kuruluş belgesinde gösterilen şekil ve su-

rette toplantıya çağrılır.”

“(4) Genel kurulda gündemde olmayan hususlar görüşülemez. Ancak birliğe kayıtlı

üyelerin en az 1/10'unun gündem maddelerinin görüşülmesine geçilmeden önce yazılı teklifte

bulunmaları halinde, hesap tetkik komisyonunun seçilmesi, bilanço incelemesinin ve ibranın

geriye bırakılması, çıkan veya çıkarılan üyeler hakkında karar alınması, genel kurulun yeni bir

toplantıya çağrılması ve Kanun, kuruluş belgesi ve iyiniyet esasları ile genel kurul kararlarına

aykırı olduğu ileri sürülen yönetim kurulu kararlarının iptali, yönetim kurulu üyeleri ile denet-

çilerin azli ve yerlerine yenilerinin seçilmesi ile ilgili hususlar, genel kurula katılanların yarıdan

bir fazlasının kabulü ile gündeme alınır.”

“(5) Dörtten az olmamak üzere ortakların en az 1/10'u tarafından genel kurul toplantı-

sından en az 20 gün önce yazılı olarak bildirilecek hususların gündeme konulması zorunlu-

dur.”

MADDE 15 – Aynı Yönetmeliğin 19 ncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 19 – (1) Kanun veya kuruluş belgesinde aykırı hüküm bulunmadıkça genel

kurul kararlarında ve seçimlerde oyların yarıdan bir fazlasına itibar olunur.

(2) Birliğin dağılması ve kuruluş belgesinin değiştirilmesi kararlarında fiilen kullanılan

oyların 2/3'ü çoğunluğu gereklidir. Kuruluş belgesinde, bu kararların alınması için oy çoğun-

luğu hakkında daha ağır hükümler konulabilir. Genel kurulda verilen kararlar tüm üyeler için

geçerlidir.”

MADDE 16 – Aynı Yönetmeliğin 21 inci maddesinin ikinci ve üçüncü fıkraları aşağı-

daki şekilde değiştirilmiştir.

“(2) Yönetim kurulu ve denetleme kurulu ile merkez birliği delegeleri seçimleri aday-

ların tek listede toplanması halinde açık, birden fazla listede toplanması halinde ise gizli oyla

yapılır. Ancak üye sayısı 500’den fazla olan birliklerin seçimleri gizli oy açık tasnif esasına

göre yapılır. Birliklerin organ seçimlerinde her üye en fazla bir üyeyi temsilen oy kullanabilir.

Kuruluş belgesinin bu fıkraya aykırı hükümleri uygulanmaz.

(3) Kuruluş belgesinde düzenlenmek kaydıyla, seçimlerin gizli yapılması halinde birlik

mührünü taşıyan zarflar, hazır bulunanlar listesini imzalayan üyelere verilir. Üyelerin imzaları

divan tarafından Bakanlık temsilcisinin gözetiminde, Bakanlık temsilcisinin genel kurula gel-

memesi durumunda divanın gözetiminde kontrol edilerek oylarını seçim sandığına atarlar. Kul-

lanılan oylar sayılır. Katılanlara göre oyların fazla çıkması halinde oy pusulaları açılmadan,

fazla oylar rastgele seçilerek iptal edilir. Sandık açılıp oy ayrımı bittikten sonra sonuçlar tuta-

nağa yazılır.”
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MADDE 17 – Aynı Yönetmeliğin 23 üncü maddesinin birinci ve dokuzuncu fıkraları
aşağıdaki şekilde değiştirilmiş beşinci fıkrasının (b) bendindeki “sahtekarlık” ibaresi “sahteci-
lik”, (e) bendindeki “Islah amaçlı başka bir birliğin Yönetim Kurulu üyesi olmamak” ibaresi
“Tarımsal amaçlı başka bir sivil toplum örgütünde yönetim kurulu üyesi olmamak,” sekizinci
fıkrasındaki, “boşalan Yönetim Kurulu üyeliklerine” ibaresinden sonra gelen “Yönetim” ibaresi
“Denetleme” şeklinde değiştirilmiş, maddeye aşağıdaki fıkralar eklenmiştir.

“(1) Birlik yönetim kurulu, dört yıl için genel kurul tarafından üyeleri arasından seçilen,
en az üç asıl üye ile üç yedek üyeden oluşur. Üst sınır kuruluş belgesinde belirlenir.”

“(9) Tarımsal amaçlı başka bir sivil toplum örgütünde başkan olarak görev yapanlar
yönetim kurulu başkanı olamaz.”

“(11) Birlik yönetim kurulu üyeleri ve denetçileri; bu birliklerin hissedarı oldukları şir-
ketlerde, katıldıkları vakıflarda ve diğer teşekküllerde yönetim kurulu üyesi veya denetçi ola-
mazlar, personel olarak yahut başka bir şekilde ücretli görev alamazlar.”

“(12) Onbirinci fıkrada belirtilen diğer görevleri bulunmasına rağmen birliklerin yö-
netim kurulu üyesi veya denetçi olarak seçilenler, seçildikleri tarih itibariyle diğer görevlerinden
ayrılmak zorundadırlar. Bu görevlerinden ayrılmayanların yönetim kurulu üyeliğine veya de-
netçiliğe seçilmelerine ilişkin işlemler hükümsüzdür. Seçildikten sonra onbirinci fıkradaki diğer
görevleri edinen birliklerin yönetim kurulu üyeleri ve denetçilerinin sonradan edindikleri gö-
revlere ilişkin seçilme veya görevlendirme işlemleri ile sözleşmeler de hükümsüzdür. Yönetim
kurulu üyeliğine veya denetçiliğe seçilme işlemleri bu şekilde hükümsüz olanların yerlerine
yedekleri çağrılır.”

“(13) Birliklerin yönetim kurulu üyeleri ve denetçilerinin fiilen bu görevleri yürüttükleri
dönemde; bunların eş ve ikinci derece dâhil kan ve kayın hısımları, bu Birlikler ile % 50’den
fazla hissedarı oldukları şirketlerde, katıldıkları vakıflarda ve diğer teşekküllerde yönetim ku-
rulu üyesi veya denetçi olamazlar, personel olarak veya başka bir şekilde ücretli olarak işe alı-
namazlar.”

“(14) Bu madde hükümlerine aykırı uygulamalar denetçiler tarafından araştırılır.”
“(15) Onbirinci fıkraya aykırı olarak görev yapmakta olanlar, bu fıkranın yürürlüğe gir-

diği tarihten itibaren üç ay içerisinde bu görevlerinden sadece birisini tercih ederek diğerlerin-
den ayrılırlar. Süresi içerisinde tercihte bulunmayanların seçilmiş oldukları birliklerin yönetim
kurulu üyeliği veya denetçilik görevleri dışındaki diğer görevlerinin tamamı kendiliğinden
sona erer.”

MADDE 18 – Aynı Yönetmeliğin 24 üncü maddesinin ikinci, üçüncü ve altıncı fıkraları
aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, dördüncü ve dokuzuncu fıkraları yürürlükten kaldırılmıştır.

“(2) Yönetim kurulu, yönetim kurulu başkanının katılımı ile toplanır. Başkanın mazeret
bildirdiği toplantılar başkan yardımcısının başkanlığında gerçekleştirilir. Yönetim kurulunda
görev değişikliği ile ilgili olarak, yönetim kurulu üyelerinin yapacağı yazılı müracaatlar, yö-
netim kurulu başkanı tarafından ilk yönetim kurulu toplantısında görüşülmek üzere gündeme
alınır.”

“(3) Yönetim Kurulu kararları, katılanların çoğunluk kararı ile alınır. Oylar eşit olduğu
takdirde görüşme konusunda Başkanın oyu belirleyici olur. Yönetim kurulunda üyeler vekâlet
ya da temsil yolu ile oy kullanamazlar.”

“(6) Yönetim kurulu üyeleri her zaman üyelikten ayrılabilirler. Ancak kuruluş belge-
sinde düzenlenmek kaydıyla, ayrılan üyenin iş gördüğü zamana ait sorumluluğu devam eder.
Zarar ve sorumluluklarının öğrenildiği tarihten itibaren genel hukuk hükümlerine göre denet-
leme kurulu tarafından tazminat davası açılabilir.”
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MADDE 19 – Aynı Yönetmeliğin 25 inci maddesinin birinci fıkrasının (c) ve (i) bentleri
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“c) Soy kütüğü, ön soy kütüğü, ıslah faaliyetleri ve verim kontrollerini mevzuat doğ-
rultusunda yaptırır ve takip eder.”

“i) Mevcut bütçe dâhilinde gerekli harcamaları, mevzuata göre yapar.”
MADDE 20 – Aynı Yönetmeliğin 26 ncı maddesinin madde başlığına “ve ücret” ibaresi

ile maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.
“(5) Aylık mutat toplantı başına huzur hakkı şeklinde yapılacak ödemeler, kuruluş bel-

gesinde düzenlemelerin yapılması kaydıyla, genel kurul tarafından belirlenir.
MADDE 21 – Aynı Yönetmeliğin 29 uncu maddesinin madde başlığına “ve ücret” iba-

resi ile maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.
“(2) Üç ayda bir mutat toplantı başına huzur hakkı şeklinde yapılacak ödeme denetleme

kurulu üyeleri için, kuruluş belgesinde düzenlemelerin yapılması kaydıyla, genel kurul tara-
fından belirlenir.”

MADDE 22 – Aynı Yönetmeliğin 32 nci maddesinin üçüncü fıkrasının (b) bendi aşa-
ğıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“b) Bilançonun 13/1/2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu, 4/1/1961 tarihli
ve 213 sayılı Vergi Usul Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümleri ile Tek Düzen Muhasebe
Sistemi Esaslarına göre hazırlanıp hazırlanmadığına bakmak.”

MADDE 23 – Aynı Yönetmeliğin 34 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 34 – (1) Sorumlu müdür, hayvancılık ve idari konularda iki yıl deneyimli

kişiler arasından yönetim kurulu tarafından atanır. Veteriner fakültesi veya ziraat fakültesi (zoo-
teknist) mezunu ile il birliğinde çalışan deneyimli personel tercih nedenidir. Sorumlu müdür
teknik, sağlık ve idari ve mali işler şube müdürlüklerini yönetir. Çalışmalar konusunda yönetim
kuruluna karşı sorumludur. Birlik yönetim kurulu gerek gördüğünde şube müdürlüklerini bir-
leştirebilir veya sorumlu müdürün uhdesine verebilir.”

MADDE 24 – Aynı Yönetmeliğin 35 inci maddesinin birinci fıkrasının birinci cümlesi,
ikinci fıkrasının birinci cümlesi ve (a) bendi ile üçüncü fıkrasının birinci cümlesi aşağıdaki şe-
kilde değiştirilmiştir.
“Teknik işler şube müdürlüğüne, hayvancılık konusunda asgari iki yıl saha deneyimi olan ve-
teriner fakültesi veya ziraat fakültesi (zooteknist) mezunu ya da birlikte en az iki yıldan beri
çalışan birlik personeli arasından yönetim kurulu tarafından şube müdürü atanır.”
“Sağlık işleri şube müdürlüğüne, veteriner fakültesi mezunu, hayvancılık konusunda asgari iki
yıl saha deneyimi olan birlik personelleri arasından yönetim kurulu tarafından şube müdürü
atanır.”

“a) Hayvan sağlığı ile ilgili faaliyetleri Bakanlığın konu ile ilgili mevzuatı, merkez bir-
liğinin talimatı ve programları doğrultusunda yürütür.”
“İdari ve mali işler şube müdürlüğüne, dört yıllık fakülte mezunu, idari ve mali konularda asgari
iki yıl deneyimli kişiler arasından yönetim kurulu tarafından şube müdürü atanır.”

MADDE 25 – Aynı Yönetmeliğin 38 inci maddesinin birinci fıkrası, beşinci fıkrasının
ilk cümlesi, altıncı ve yedinci fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Birlik üyeliği;
a) Üyelikle ilgili şartları kaybetmesi,
b) Ölüm hali,
durumlarında düşer.”
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“Kuruluş belgesinde düzenlenmek kaydıyla, aşağıdaki hallerde yetiştiriciler üyelikten çıka-
rılır:”

“(6) Üyelikten çıkarılmayla ilgili karar, birlik yönetim kurulunca genel kurula sunulur.
Bu karar, yapılacak ilk genel kurulda kesin karara bağlanır. Bu süre içerisinde üyenin hakları
saklı kalır.”

“(7) Üyeler, çıkarılma kararına tebliği tarihinden itibaren üç ay içerisinde, birliğin bu-
lunduğu yerdeki mahkemede iptal davası açabilirler. Üç ay içerisinde mahkemeye başvurmak
üzere itiraz edilmeyen çıkarılma kararı kesinleşir.”

MADDE 26 – Aynı Yönetmeliğin 39 uncu maddesi başlığıyla birlikte aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.

“Kuruluş
MADDE 39 – (1) Kurulmuş bulunan en az yedi birlik ortaklaşa merkez birliğini ku-

rarlar. Bakanlıktan kuruluş izni alan merkez birliği kuruluş belgesi özetini Türkiye Ticaret Sicili
Gazetesi’nde tescil ettirerek yayınlatır. Tescil ve ilan ettirilecek hükümlerde birliklere uygula-
nan hükümler uygulanır. Merkez birliğinin çalışma adresi kuruluş belgesinde belirlenir.”

MADDE 27 – Aynı Yönetmeliğin 40 ıncı maddesi başlığıyla birlikte aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.

“Merkez birliğine giriş
MADDE 40 – (1) Birlik, birliğin gelişmesi, menfaatlerinin korunması, eğitim ve de-

netim konusunda hizmet verilmesi gibi faaliyetlerin yerine getirilmesi için kurulmuş veya ku-
rulacak olan aynı çalışma konularına sahip ıslah birliklerinin oluşturduğu merkez birliğine üye
olabilir.”

MADDE 28 – Aynı Yönetmeliğin 41 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 41 – (1) Yeni kurulan bir birlik, Merkez Birliğine girmek için, bu Yönetmelik

ve merkez birliği kuruluş belgesinde belirtilen hükümleri, bütün hak ve ödevleri ile kabul et-
tiğini gösteren bir dilekçe ile merkez birliği yönetim kuruluna başvurur. Merkez birliği yönetim
kurulunun giriş isteğini kabul etmesi ile birliğin merkez birliği üyeliği başlar. Birlik, merkez
birliğine girmekle, üyelerine bu Yönetmeliğe göre hazırlanacak kuruluş belgesinde belirtilenler
dışında başka sorumluluk yükleyemez.”

MADDE 29 – Aynı Yönetmeliğin 44 üncü maddesinin birinci fıkrasının birinci cümlesi
ile (f), (h), (ı) ve (j) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve fıkraya aşağıdaki bentler eklen-
miştir.
“Kuruluş belgesinde düzenlenmek kaydıyla, merkez birliğinin amaçları şunlardır:”

“f) Mevzuata ilişkin yapılması istenen değişiklikler için ilgili kurum ve kuruluş merci-
leri ile ilişki kurmak.”

“h) Birliklerin ihtiyaç duyduğu eğitimleri yapmak, seminerler düzenlemek, çalıştay,
kongre, sempozyum ve benzeri toplantı organizasyonlar ve etkinlikler düzenlemek, yetiştirme
konularında yayınlar çıkarmak, gerektiğinde Bakanlıkla bu konularda müştereken çalışmak.”

“ı) Merkez birliği ve birliklerin her tür ihtiyaçlarını karşılamak, bu işler için gerektiğinde
şirket kurmak ya da şirketlere ortak olmak, sigorta işlemleri yapmak.”

“j) Ulusal düzeyde ıslah programlarının gereklerinin yerine getirilmesi için gayret gös-
termek Bakanlığın çıkartacağı mevzuat doğrultusunda damızlık değer tahminlerini yapmak ve-
ya yaptırmak ve yayınlamak.”

“n) Faaliyet alanı ile ilgili canlı hayvan, genetik materyal, her türlü girdi ve hayvansal
ürünün ithalat ve ihracatını yapmak ve yaptırmak.”
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“o) Islah programı için gerekli her türlü girdileri tedarik etmek, dağıtmak ve pazarla-
mak.”

“ö) Merkez birliği, bu maddede belirtilen faaliyetlere ek olarak üye birliklerinin yürüt-
tüğü görevler ve faaliyetleri denetler. Denetim sonuçlarını Bakanlığa bildirir.”

MADDE 30 – Aynı Yönetmeliğin 46 ncı maddesinin birinci fıkrasının (e) ve (g) bentleri
yürürlükten kaldırılmış, (j) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve fıkraya aşağıdaki bent ek-
lenmiştir.

“j) Kuruluş belgesinde düzenlenmek kaydıyla, yönetim kurulu, denetleme kurulu ve
tasfiye kurulu üyelerine verilecek, huzur hakkı ile yollukları bütçeye göre belirlemek, ayrıca
personelin kadro ve aylık ücretleri ile yolluklarını tespit etmek üzere yönetim kuruluna yetki
vermek.”

“m) Şirketlerin kurulmasına veya şirketlere ortak olunmasına karar vermek.”
MADDE 31 – Aynı Yönetmeliğin 47 nci maddesi başlığıyla birlikte aşağıdaki şekilde

değiştirilmiştir.
“Çağırma şekli ve gündem
MADDE 47 – (1) Genel Kurul, yönetim kurulu tarafından, kuruluş belgesinde göste-

rilen şekil ve surette toplantıya çağrılır.
(2) Kuruluş belgesinin değiştirilmesi söz konusu ise yapılacak ilanda değiştirilecek

madde numaralarının yazılması ile yetinilir.
(3) İlanın bir örneği toplantıdan en az on beş gün evvel Bakanlığa gönderilir. Toplantı

için Bakanlık temsilcisi görevlendirilmesi talep edilir. Bakanlık temsilcisi toplantının başla-
masından itibaren bir saat içerisinde gelmez ise toplantıya katılan üyelerden birisinin nezare-
tinde toplantı yapılır.

(4) Gündemde olmayan hususlar gürüşülemez. Ancak merkez birliğine kayıtlı delege-
lerin en az 1/10'unun gündem maddelerinin görüşülmesine geçilmeden önce yazılı teklifte bu-
lunmaları halinde; hesap tetkik komisyonunun seçilmesi, bilanço incelemesinin ve ibranın ge-
riye bırakılması, çıkan veya çıkarılan birlikler hakkında karar alınması, genel kurulun yeni bir
toplantıya çağrılması ve Kanun, kuruluş belgesi ve iyiniyet esasları ile genel kurul kararlarına
aykırı olduğu ileri sürülen yönetim kurulu kararlarının iptali, yönetim kurulu üyeleri ile denet-
çilerin azli ve yerlerine yenilerinin seçilmesi ile ilgili hususlar, genel kurula katılanların yarıdan
bir fazlasının kabulü ile gündeme alınır.

(5) Toplantı; yönetim kurulu başkanı tarafından, bulunmaması durumunda yönetim ku-
rulu üyelerinden biri, o da yoksa denetleme kurulu üyelerinden biri, o da yoksa genel kurulca
gösterilecek bir delege tarafından yoklamayı müteakip açılır.

(6) Toplantıda delegelerin gerekli çoğunluğu sağladığı tespit edilince divan başkanlı-
ğının seçimine geçilir.

(7) Toplantıya katılan oy verme yetkisine haiz delegeler arasından bir divan başkanı,
iki kâtip üye seçilir. Seçimin gizli yapılması durumunda ayrıca iki oy tasnifçisi seçilir. Divan
başkanlığına; merkez birliği başkanı, yönetim kurulu üyeleri, denetleme kurulu üyeleri ve mer-
kez birliği çalışanları seçilemez.

(8) Toplantı açılıp gündem maddelerinin görüşülmesine başlandıktan sonra herhangi
bir sebeple toplantının devamına imkân görülmemesi veya divanın çekilmesi halinde; gündemi
tamamlamak üzere genel kurulda ibra maddesi görüşülmemişse yönetim kurulu, görüşülmüşse
Bakanlık veya yetkili mahkemece atanacak yönetici kurul (kayyum) tarafından yapılacak çağrı
üzerine genel kurul yeniden toplanır.
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(9) Genel kurul toplantısına katılan delegeleri gösteren hazır bulunanlar listesi düzen-
lenir. Bu listede delegelerin üyeliğe kabul tarihleri, oy yetkisine haiz delegelerin adı, soyadı,
ili, Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası ve imza bölümü, tüzel kişiliği haiz delegeler için un-
vanı, vergi numarası, temsilcinin adı soyadı, Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası, ili ve imza
bölümü yer alır.

(10) Hazır bulunanlar listesi toplantıya başlamadan önce toplantıya katılan delegelere
imzalatılır. Listenin Bakanlık temsilcisi ve divan başkanlığı tarafından da imzalanması gerek-
lidir.

(11) Kararlar kullanılan oyların yarıdan bir fazlasının kabulü ile alınır. Oyların eşitliği
durumunda tekrar oylama yapılır. İkinci oylamada da eşit çıktığı takdirde madde kabul edil-
memiş sayılır. Ancak kuruluş belgesi değişikliği, dağılma ve merkez birliğinin feshi teklifleri
konularında kullanılan oyların 2/3'ü, sorumlulukların ağırlaştırılması veya ek ödeme yüküm-
lülükleri konusunda alınacak kararlar için kullanılan oyların 3/4'ünün kabul oyu gereklidir.

(12) Genel kurulda verilen kararlar tüm üyeler için geçerlidir.
(13) Merkez birliğin bütün delegelerinin toplantıda hazır bulunması halinde, genel kurul

toplantısına dair diğer hükümler saklı kalmak şartı ile toplantıya çağrı hakkındaki hükümlere
uyulmamış olsa dahi, kararlar alınabilir.

(14) Olağan genel kurul, yönetim kurulunun daveti üzerine her yıl ekim ayının sonuna
kadar, birlik üyelerinden bu Yönetmelikte belirlenen oranda seçilen delegelerin salt çoğunlu-
ğunun katılımı ile toplanır. Toplanamadığı takdirde en geç bir ay içerisinde çoğunluk aranmak-
sızın toplanır.

(15) Genel kurul; gerektiğinde yönetim kurulu, denetleme kurulu veya delege tam sa-
yısının en az 1/10'unun imzaladıkları ortak dilekçe ile dilekçe tarihinden itibaren iki ay içeri-
sinde olağanüstü toplanır. Bu şekilde çoğunluk sağlanamaz ise takip eden iki ay içerisinde ku-
rucu üye sayısından aşağı olmamak üzere tekrar toplanır. Bu toplantıda çoğunluk şartı aran-
maz.”

MADDE 32 – Aynı Yönetmeliğin 48 inci maddesi başlığıyla birlikte aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.

“Yönetim kurulu ve ücret
MADDE 48 – (1) Merkez birliği yönetim kurulu, dört yıl için merkez birliği genel ku-

rulunca delegeleri arasından seçilen yedi asıl, yedi yedek üyeden oluşur. Yönetim kuruluna
veya denetleme kuruluna aynı ilden en fazla bir üye seçilir.

(2) Merkez birliği yönetim kurulu başkanı, il birlikleri yönetim kurulu üyelik koşullarını
sağlamak zorundadır. Ayrıca tarımsal amaçlı başka bir sivil toplum örgütünde başkan olarak
görev yapanlar yönetim kurulu başkanı olamaz.

(3) Merkez birliğinin yönetim kurulu üyeleri ve denetçileri; kendi birliklerinin hissedarı
oldukları şirketlerde, katıldıkları vakıflarda ve diğer teşekküllerde yönetim kurulu üyesi veya
denetçisi olamaz, personel olarak yahut başka bir şekilde ücretli görev alamazlar.

(4) Üçüncü fıkrada belirtilen diğer görevleri bulunmasına rağmen merkez birliklerinin
yönetim kurulu üyesi veya denetçi olarak seçilenler, seçildikleri tarih itibariyle diğer görevle-
rinden ayrılmak zorundadırlar. Bu görevlerinden ayrılmayanların yönetim kurulu üyeliğine veya
denetçiliğe seçilmelerine ilişkin işlemler hükümsüzdür. Seçildikten sonra üçüncü fıkradaki di-
ğer görevleri edinen merkez birliklerinin yönetim kurulu üyeleri ve denetçilerinin sonradan
edindikleri görevlere ilişkin seçilme veya görevlendirme işlemleri ile sözleşmeler de hüküm-
süzdür. Yönetim kurulu üyeliğine veya denetçiliğe seçilme işlemleri bu şekilde hükümsüz olan-
ların yerlerine yedekleri çağrılır.
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(5) Merkez birliklerinin yönetim kurulu üyeleri ve denetçilerinin fiilen bu görevleri yü-
rüttükleri dönemde; bunların eş ve ikinci derece dâhil kan ve kayın hısımları, bu merkez bir-
likleri ile % 50’den fazla hissedarı oldukları şirketlerde, katıldıkları vakıflarda ve diğer teşek-
küllerde yönetim kurulu üyesi veya denetçisi olamaz, personel olarak veya başka bir şekilde
ücretli olarak işe alınamazlar.

(6) Bu madde hükümlerine aykırı uygulamalar denetçiler tarafından araştırılır.
(7) Üçüncü fıkraya aykırı olarak görev yapmakta olanlar, bu maddenin yürürlüğe girdiği

tarihten itibaren üç ay içerisinde bu görevlerinden sadece birisini tercih ederek diğerlerinden
ayrılırlar. Süresi içerisinde tercihte bulunmayanların seçilmiş oldukları merkez birliklerinin
yönetim kurulu üyeliği veya denetçilik görevleri dışındaki diğer görevlerinin tamamı kendili-
ğinden sona erer.

(8) Aylık ücret ve huzur hakkı şeklinde yapılacak aylık net ödemeler toplamı kuruluş
belgesinde düzenlemelerin yapılması kaydıyla, genel kurul tarafından belirlenir.”

MADDE 33 – Aynı Yönetmeliğin 49 uncu maddesinin birinci, ikinci, üçüncü ve doku-
zuncu fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1)  Kuruluş Belgesinde düzenlenmek kaydıyla, merkez birliği yönetim kurulu ilk top-
lantısında kendi üyeleri aralarında; bir genel başkan, bir genel başkan yardımcısı ve bir muhasip
üye ile sekretaryayı yürütecek bir üye seçer ve diğerleri üye olarak görev yapar. Başkan ve bir
yönetim kurulu üyesi olmak üzere en az iki kişi, birliği ticaret siciline tescil ettirmek üzere
temsile yetkili kılınır. Aynı toplantıda Yönetim Kurulunun yapacağı toplantı tarihi ve yeri be-
lirlenir. Bu toplantıda ayrıca gerektiğinde zorunlu olabilecek olağan dışı toplantılara ilişkin ka-
rar alınır. Kuruluş belgesinde aksine bir hüküm yoksa yönetim kuruluna aynı ilden en fazla bir
üye seçilir.

(2) Merkez birliği yönetim kurulu, genel başkanının katılımı ile toplanır. Genel başkanın
mazeret bildirdiği toplantılar genel başkan yardımcısının başkanlığında gerçekleştirilir. Yöne-
tim kurulu değişikliği ile ilgili olarak yönetim kurulu üyelerinin yapacağı yazılı müracaatlar
yönetim kurulu başkanı tarafından ilk yönetim kurulu toplantısında görüşülmek üzere gündeme
alınır.

(3) Yönetim kurulunda dört üyeden az olmamak üzere kararlar çoğunlukla alınır. Oylar
eşit olduğu takdirde görüşme konusunda genel başkanın oyu belirleyici olur. Yönetim kuru-
lunda üyeler vekâlet ya da temsil yolu ile oy kullanamazlar.”

“(9) Yönetim kurulundan istifa eden bir üyenin yerine geçecek yedek üye yok ise de-
netleme kurulu merkez birliği delegeleri arasından birini yönetim kurulu üyeliğine seçerek yeni
üyeyi toplanacak ilk genel kurulun onayına sunar.”

MADDE 34 – Aynı Yönetmeliğin 50 nci maddesinin birinci fıkrasının birinci cümlesi
aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, (ı) ve (i) bentleri yürürlükten kaldırılmış ve fıkraya aşağıdaki
bent eklenmiştir.
“Kuruluş belgesinde düzenlenmek kaydıyla, yönetim kurulunun görevleri şunlardır:”

“(m) Merkez birliği yönetim kurulu, yukarıda belirtilen faaliyetlere ek olarak, üye bir-
liklerinin yürüttüğü görevler ve faaliyetleri denetler. Denetleme sonucunu Bakanlığa bildirir.”

MADDE 35 – Aynı Yönetmeliğin 51 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 51 – (1) Kuruluş belgesinde düzenlenmek kaydıyla, genel sekreter istihdam

edebilir. Genel Sekreter; ziraat fakültesi veya veteriner fakültesi mezunu, birliğin faaliyeti ile
ilgili yürüttüğü konularda en az iki yıl tecrübeli kişiler arasından merkez birliği yönetim kuru-
lunca sözleşmeli olarak istihdam edilir. Genel Sekreter yönetim kurulu toplantılarına katılabilir
ancak oy hakkı yoktur. Genel Sekreter yönetim kurulu kararlarını uygular.
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(2) Kuruluş belgesinde düzenlenmek kaydıyla, yönetim kurulu, resmi dairelerde, mah-
kemelerde ve üçüncü kişiler nezdinde temsil yetkisini genel sekretere ve ilgili şube müdürüne
devredebilir. Ancak merkez birliğini idari ve mali konularda taahhüt altına koyabilecek işlerde
yönetim kurulunun vereceği yetki ile genel sekreter yetkilendirilir. Genel sekretere birinci de-
recede imza yetkisi verilebilir.

(3) Genel sekreter, genel kurul ve yönetim kurulu üyeleri tarafından verilen görevleri
yapar.”

MADDE 36 – Aynı Yönetmeliğin 52 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 52 – (1) Denetleme kurulu, dört yıl süre için genel kurulca delegeler arasın-

dan seçilen, üç asıl ve üç yedek üyeden oluşur. Denetleme kurulu üyelerinde yönetim kurulu
üyelerinde aranan şartlar aranır. Denetleme kurulu ibra edilmedikçe üyelerinden hiç biri ku-
rullara seçilemez. Kuruluş belgesinde aksine bir hüküm yoksa denetleme kuruluna seçilen üye-
ler, yönetim kurulu üyelerinin seçildiği iller dışında olmak zorundadır. Kuruluş belgesinde ak-
sine bir hüküm yoksa bir ilden birden fazla üye seçilemez.

(2) Üç ayda bir mutat toplantı başına huzur hakkı şeklinde yapılacak ödeme, denetleme
kurulu üyeleri için, kuruluş belgesinde düzenlemelerin yapılması kaydıyla, genel kurul tara-
fından belirlenir.”

MADDE 37 – Aynı Yönetmeliğin 53 üncü maddesinin birinci fıkrasının (d) bendi aşa-
ğıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“d) Kuruluş belgesinde düzenleme yapılması kaydıyla, yönetim kurulu üyeleri hakkında
merkez birliği adına gerekli durumlarda her türlü davayı açar.”

MADDE 38 – Aynı Yönetmeliğin 54 üncü maddesinin başlığı ile birinci fıkrasının (b)
bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve birinci fıkrasının başına “Kuruluş belgesinde düzen-
lenmek kaydıyla merkez birliği teknik işler şube müdürlüğü kurabilir.” Cümlesi eklenmiştir.

“Merkez birliği teknik işler şube müdürlüğü”
“b) Bakanlık mevzuatları çerçevesinde damızlık veya pedigri belgelerini düzenler, soy

kütüğü, ön soy kütüğü ve ıslah programları ile ilgili esasları belirler. Sergi, müsabaka ve benzeri
gösterilerle ilgili kuralları tespit eder.”

MADDE 39 – Aynı Yönetmeliğin, 55 inci maddesinin başlığı ile birinci fıkrasının (ç)
bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve birinci fıkrasının başına “Kuruluş belgesinde düzen-
lenmek kaydıyla merkez birliği sağlık işleri şube müdürlüğü kurabilir.” cümlesi eklenmiştir.

“Merkez birliği sağlık işleri şube müdürlüğü”
“ç) Hayvan sağlığı ile ilgili çalışmalar yapılırken Bakanlığın hayvan sağlığı ile ilgili

mevzuatı hükümleri dikkate alınır.”
MADDE 40 – Aynı Yönetmeliğin 56 ncı maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde

değiştirilmiştir.
“Merkez birliği idari ve mali işler şube müdürlüğü
MADDE 56 – (1) Kuruluş belgesinde düzenlenmek kaydıyla merkez birliği idari ve

mali işler şube müdürlüğü kurabilir. Şube müdürü, yönetim kurulu tarafından dört yıllık fakülte
mezunu, idari ve mali konularda asgari iki yıl deneyimli kişiler arasından atanır. Merkez birliği
idari ve mali işler şube müdürünün görevleri şunlardır:

a) Merkez birliğinin idari ve mali işlerini yürütmek.
b) Birliklerde örnek bir idari ve mali yapının oluşturulması doğrultusunda birlik ve şube

müdürlükleri arasında koordinasyonu sağlamak.
c) Birliklerin idari ve mali konularda eğitim, denetim ve koordinasyon çalışmalarını

yürütmek.
(2) Merkez birliğinde gerektiğinde konu bazında alt birimler kurulabilir.”
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MADDE 41 – Aynı Yönetmeliğin 60 ıncı maddesinin birinci fıkrasının (a) bendindeki
“programı hizmet” ibaresi  “çalışmaları için alınan ıslah bedeli” şeklinde değiştirilmiş, (b) ben-
dindeki “programı hizmet” ibaresi yürürlükten kaldırılmış ve maddeye aşağıdaki fıkra eklen-
miştir.

“(2) Bu Yönetmelik çerçevesinde yetiştiricilere teslimi yapılan mal ve hizmet alacakları
dışında devlet tarafından üyelere ödenmek üzere il birliğine aktarılan destekleme ödemelerin-
den her ne ad altında olursa olsun kesinti yapılamaz. Ancak kuruluş belgesinde yetki verildiği
takdirde, birliğin paraya dayalı yapacağı faaliyetler için, genel kurul toplantısında üyelerin ço-
ğunluk kararı doğrultusunda mahsuplaşma yapılmadan kesinti ve kesinti oranı belirlenebilir.”

MADDE 42 – Aynı Yönetmeliğin 61 inci maddesinin birinci fıkrasının birinci cümlesi
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“Kuruluş belgesinde aksine bir hüküm yoksa gelir gider farkı, birlik gelirlerinin toplamından
her nevi masraflar, vergi ve faiz çıktıktan sonra kalan kısımdır.”

MADDE 43 – Aynı Yönetmeliğin 68 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 68 – Birlik aşağıdaki sebeplerden dolayı dağılır:
a) Kuruluş belgesi gereğince,
b) Genel kurul kararıyla,
c) İflasın açılmasıyla,
ç) Üst üste üç yıl olağan genel kurulunu yapmaması halinde,
d) Amacına ulaşma imkânının bulunmadığının Bakanlıkça tespiti halinde mahkemeden

alacağı kararla,
dağılır.”
MADDE 44 – Aynı Yönetmeliğin 69 uncu maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde

değiştirilmiş, beşinci fıkrasının ikinci cümlesindeki “toplantılarında” ibaresinden sonra gelen
“nisap” ibaresi  “yeter sayı” ibaresi şeklinde değiştirilmiştir.

“(2) Tasfiye haline giren birliğin bütün borçları ödendikten sonra kalan mallar, kuruluş
belgesinde bu husus öngörülmüş olduğu takdirde üyelere eşit oranda dağıtılır.”

MADDE 45 – Aynı Yönetmeliğin 70 inci maddesinin ikinci fıkrası yürürlükten kaldı-
rılmıştır.

MADDE 46 – Aynı Yönetmeliğin 11, 12, 17, 18, 20, 23, 28, 29 ve 30 uncu maddele-
rinde yer alan “asıl” ifadesi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 47 – Aynı Yönetmeliğin geçici birinci maddesi yürürlükten kaldırılmıştır.
MADDE 48 – Aynı Yönetmeliğe aşağıdaki geçici maddeler eklenmiştir.
“Geçiş süreci
GEÇİCİ MADDE 2 – (1) Bu maddenin Resmî Gazete’de yayımı tarihinden itibaren

il birlikleri, bu madde ile aynı tarihte yürürlüğe giren hükümleri kuruluş belgelerine uyarlamak
için altı ay, merkez birlikleri ise dokuz ay içerisinde genel kurullarını yapmak zorundadır. Ve-
rilen süre içerisinde genel kurulunu yapmayan birlik ve merkez birliğinin iş ve işlemleri askıya
alınır.

Uygulama
GEÇİCİ MADDE 3 – (1) Birlikler ve merkez birlikleri; kuruluş belgesi intibaklarını

tamamlayana kadar, yapacakları iş ve işlemleri bu madde ile aynı tarihte yürürlüğe giren hü-
kümlere göre yaparlar.”

MADDE 49 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 50 – Bu Yönetmelik hükümlerini Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi Sayısı

8/4/2011 27899
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TEBLİĞLER

Sermaye Piyasası Kurulundan:
KURUMSAL YÖNETİM TEBLİĞİ

(II-17.1)

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç ve kapsam
MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı ve kapsamı, ortaklıklar tarafından uygulanacak ku-

rumsal yönetim ilkeleri ve ilişkili taraf işlemlerine ilişkin usul ve esasları belirlemektir.
(2) Aşağıda sayılan ortaklıklar, bu Tebliğin kurumsal yönetim ilkelerine ilişkin İkinci

Bölümünde yer alan hükümlerine tabi değildir:
a) Payları borsada işlem görmeyen halka açık ortaklıklar.
b) Payları Ulusal Pazar, İkinci Ulusal Pazar veya Kurumsal Ürünler Pazarı dışındaki

diğer pazar, piyasa veya platformlarında işlem gören ortaklıklar.
c) Paylarının ilk defa halka arz edilmesi ve/veya borsada işlem görmeye başlaması için

Kurula başvuran/başvurulan ortaklıklardan; payları Ulusal Pazar, İkinci Ulusal Pazar veya Ku-
rumsal Ürünler Pazarı dışındaki diğer pazar, piyasa veya platformlarında işlem görecek olan-
lar.

ç) 7/8/1989 tarihli ve 89/14391 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan
Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 sayılı Karara göre dışarıda yerleşik sayılan or-
taklıklar.

(3) İkinci fıkranın (a) ve (b) bentlerinde belirtilen ortaklıklar, bu Tebliğin yatırımcı iliş-
kileri bölümüne ilişkin 11 inci maddesinde yer alan hükümlerine tabi değildir.

(4) İkinci fıkranın (a) bendinde belirtilen ortaklıklar, bu Tebliğin ilişkili taraf işlemlerine
ilişkin Üçüncü Bölümü ile teminat, rehin, ipotek ve kefaletlere ilişkin 12 nci maddesinde yer
alan hükümlere tabi değildir.

Dayanak
MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ, 6/12/2012 tarihli ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanu-

nunun 17 nci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar ve kısaltmalar
MADDE 3 – (1) Bu Tebliğde geçen;
a) Bağlı ortaklık: Türkiye Muhasebe Standartlarında tanımlanan bağlı ortaklıkları,
b) Banka: 19/10/2005 tarihli ve 5411 sayılı Bankacılık Kanununda tanımlanan banka-

ları,
c) Borsa: Kanunun 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (ç) bendinde tanımlanan bor-

sayı,
ç) Finansal kuruluş: Kalkınma ve yatırım bankaları hariç olmak üzere, Bankacılık Ka-

nununda tanımlanan finansal kuruluşları,
d) Finansal raporlar: Finansal tablolar, yönetim kurulu faaliyet raporları ve sorumluluk

beyanlarından oluşan raporları,
e) Finansal tablolar: Dipnotlarıyla birlikte finansal durum tablosu, kâr, zarar ve diğer

kapsamlı gelir tablosu, nakit akış tablosu ve öz kaynak değişim tablosunu,
f) Ortaklık: Payları halka arz edilmiş olan veya halka arz edilmiş sayılan ortaklıkları,
g) İlişkili taraf: Türkiye Muhasebe Standartlarında tanımlanan ilişkili tarafı,
ğ) İlişkili taraf işlemleri: Türkiye Muhasebe Standartlarında tanımlanan ilişkili taraf iş-

lemlerini,
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h) İş ortaklığı: Türkiye Muhasebe Standartlarında tanımlanan iş ortaklıklarını,
ı) İştirak: Türkiye Muhasebe Standartlarında tanımlanan iştirakleri,
i) Kanun: 6/12/2012 tarihli ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanununu,
j) KAP: Kamuyu Aydınlatma Platformunu,
k) Kurul: Sermaye Piyasası Kurulunu,
l) MKK: Merkezi Kayıt Kuruluşu Anonim Şirketini,
m) Yaygın ve süreklilik arz eden işlemler: Ortaklıkların olağan faaliyetleri kapsamında

ticari nitelikte olsun veya olmasın bir yıllık hesap dönemi içinde en az iki defa yapılan veya
yapılacak aynı nitelikteki işlemleri

ifade eder.
İKİNCİ BÖLÜM

Kurumsal Yönetim İlkeleri
Kurumsal yönetim ilkeleri
MADDE 4 – (1) Ortaklıkların, esas alacakları kurumsal yönetim ilkeleri bu Tebliğ ekin-

de yer almaktadır.
Kurumsal yönetim ilkelerinin uygulanması
MADDE 5 – (1) Ortaklıklar bu Tebliğin ekinde yer alan kurumsal yönetim ilkelerinden

(1.3.1.), (1.3.5.), (1.3.6.), (1.3.9.), (4.2.6.), (4.3.1.), (4.3.2.), (4.3.3.), (4.3.4.), (4.3.5.), (4.3.6.),
(4.3.7.), (4.3.8.), (4.5.1.), (4.5.2.), (4.5.3.), (4.5.4.), (4.5.9.), (4.5.10.), (4.5.11.), (4.5.12.),
(4.5.13.), (4.6.2.) ve (4.6.3.) numaralı ilkeleri uygulamakla yükümlüdür.

(2) Bu Tebliğ ekinde yer alan kurumsal yönetim ilkelerinden zorunlu olarak uygulana-
cak olanların belirlenmesi ve gözetiminde, payları borsanın Ulusal Pazarı, İkinci Ulusal Pazarı
ve Kurumsal Ürünler Pazarında işlem gören ortaklıklar sistemik önemlerine göre piyasa de-
ğerleri ve fiili dolaşımdaki payların piyasa değerleri dikkate alınarak üç gruba ayrılır. Piyasa
değeri ile fiili dolaşımdaki payların piyasa değerinin hesaplanmasında, Mart, Haziran, Eylül
ve Aralık ayları itibarıyla son işlem günlerinde oluşan ikinci seans kapanış fiyatlarının ve fiili
dolaşımdaki pay oranlarının ortalaması esas alınır. Aynı ortaklığın farklı pay gruplarının borsada
işlem görmesi durumunda, söz konusu grupların tamamı dikkate alınır. Söz konusu hesaplama
her yıl Ocak ayında Kurul tarafından yapılarak, ortaklıkların dahil oldukları gruplar yeniden
belirlenir ve liste Kurul Bülteni aracılığıyla ilan edilir. Buna göre gruplandırmada kullanılacak
rakamsal eşikler aşağıda belirtilmektedir:

a) Birinci grup: Piyasa değerinin ortalaması 3 milyar TL’nin ve fiili dolaşımdaki pay-
ların piyasa değerinin ortalaması 750 milyon TL’nin üzerinde olan ortaklıklar.

b) İkinci grup: Birinci grup dışında kalan ortaklıklardan, piyasa değerinin ortalaması
1 milyar TL’nin ve fiili dolaşımdaki payların piyasa değerinin ortalaması 250 milyon TL’nin
üzerinde olan ortaklıklar.

c) Üçüncü grup: Birinci ve ikinci gruba dahil olan ortaklıklar dışında kalan payları Ulu-
sal Pazar, İkinci Ulusal Pazar ve Kurumsal Ürünler Pazarında işlem gören diğer ortaklıklar.

(3) Piyasa değeri ve/veya fiili dolaşımdaki pay oranının değişmesi sonucu Kurulca üst
gruba yükseldiği ilan edilen ortaklık, hesaplamanın ait olduğu yılı takip eden yıldan itibaren
yeni gruba ilişkin kurumsal yönetim ilkelerine tabi olacaktır. Aksi durum, tabi olunan kurumsal
yönetim ilkelerinde değişiklik gerektirmez. Yeni gruba ilişkin ilkelere, yeni gruba dahil edil-
meye ilişkin Kurul kararının Kurul Bülteninde ilanını izleyen ilk genel kurul tarihi itibarıyla
gerekli uyum sağlanmalıdır.
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(4) Paylarının ilk defa halka arz edilmesi ve/veya borsada işlem görmeye başlaması
için Kurula başvuran/başvurulan ortaklıklar, ikinci fıkrada belirtilen liste ilan edilene kadar
üçüncü grupta yer alan ortaklıkların yükümlülüklerine tabi olacak olup, paylarının borsada iş-
lem görmeye başlaması sonrasında yapılacak ilk genel kurul tarihi itibarıyla gerekli uyumu
sağlamak zorundadır.

(5) (4.3.7.) numaralı ilkenin üçüncü fıkrası ile (4.3.8.) numaralı ilkenin ikinci fıkrası,
ikinci ve üçüncü grupta yer alacak ortaklıklar için uygulanmaz. Bu ilkelerin uygulamasında
Kurulun bağımsız yönetim kurulu üye adayları hakkında olumsuz görüş vermemesi, adayın
bağımsızlığının Kurulca veya kamu tarafından tekeffülü anlamına gelmez.

(6) (4.3.6.) numaralı ilkenin birinci fıkrasının (d) bendinde belirtilen bağımsızlık krite-
rini, bağımsız üyelerden en az yarısının sağlaması yeterlidir.

Kurumsal yönetim ilkelerinin uygulanmasında istisnalar
MADDE 6 – (1) Bağımsız yönetim kurulu üye sayısı hakkında (4.3.4.) numaralı ilkede

belirtilen kriterler, Üçüncü Gruptaki ortaklıklar ile yapılacak başvurunun Kurulca uygun gö-
rülmesi koşuluyla, sermayesinin aralarında eşit olarak en az %51’inin doğrudan veya dolaylı
olarak sermaye, yönetim veya denetim ilişkisi bulunmayan, birbirinden bağımsız ve ortaklık
ile ilgili önemli kararlarda her bir tarafın olumlu oyu gerekecek şekilde ortaklığın yönetim
kontrolünü sözleşme ile eşit olarak paylaşan iki gerçek veya tüzel kişiden oluşan bankalar hariç
iş ortaklıkları için uygulanmaz. Bu ortaklıklarda bağımsız üye sayısının iki olması yeterlidir.

(2) Ana faaliyet konusu, kamu hizmeti vermek üzere kamu kurum ve kuruluşları tara-
fından süreli veya süresiz olarak verilmiş bir lisansın veya bir imtiyazın kullanılması olan veya
kamu kurum ve kuruluşlarının imtiyazlı pay sahibi olduğu payları borsanın Ulusal Pazarı, İkinci
Ulusal Pazarı ve Kurumsal Ürünler Pazarında işlem gören ortaklıkların bağımsız yönetim ku-
rulu üyeleri için, Kurulun uygun görüşünün alınması koşuluyla, (4.3.6.) numaralı ilkenin birinci
fıkrasının (ç) ve (g) bentlerinde belirtilen kriterler aranmaz ve bu üyelerin seçilmesine ilişkin
(4.3.7.) numaralı ilke uygulanmaz.

(3) Payları Ulusal Pazar, İkinci Ulusal Pazar veya Kurumsal Ürünler Pazarında işlem
gören bankaların (4.3.2.), (4.3.3.) ve (4.3.4.) numaralı ilkeleri uygulamasında bu fıkrada belir-
tilen esaslara uyulur.

a) Bankalar için bağımsız yönetim kurulu üye sayısı üçten az olmamak kaydıyla ban-
kanın ihtiyarındadır.  Bankaların yönetim kurulu yapılanmaları içerisinde denetim komitesi
üyeliği için görevlendirilen yönetim kurulu üyeleri bu Tebliğ çerçevesinde bağımsız yönetim
kurulu üyesi olarak kabul edilir. Bankaların denetim komitesi üyelerinde (4.3.6.) numaralı il-
kede belirtilen nitelikler aranmaz ve bu üyelerin seçilmesine ilişkin (4.3.7.) ve (4.3.8.) numaralı
ilkeler uygulanmaz.

b) Denetim komitesinde yer almayacak bağımsız yönetim kurulu üyeleri için her halde,
bağımsız yönetim kurulu üyelerinin tamamının denetim komitesinde yer alması halinde ise en
az biri için (4.3.6.) numaralı ilkede belirtilen nitelikler aranır ve bu bağımsız üye veya üyelerin
seçilmesine ilişkin (4.3.7.) ve (4.3.8.) numaralı ilkeler uygulanır.

(4) Yatırım ortaklıkları tarafından (1.3.9.) numaralı ilkede belirtilen işlemlerin icrası,
yönetim kurulu kararlarında bağımsız üyelerin çoğunluğunun onayının bulunmamasına rağmen
genel kurul onayı alınması zorunluluğu aranmaksızın mümkündür. Ancak bu durumda bağımsız
yönetim kurulu üyelerinin çoğunluğunun muhalefet gerekçesinin KAP’ta açıklanması ve ya-
pılacak ilk genel kurulda gündeme madde eklenmesi suretiyle ortaklara konu hakkında bilgi
verilmesi zorunludur.
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(5) Haklı gerekçelerin varlığı halinde, Kurulun uygun görüşü ile azami bir yıla kadar
geçici bir süreyle sınırlı olmak üzere, bağımsızlık kriterlerinden bir veya birkaçını sağlamayan
kişiler, genel kurul tarafından bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak seçilebilir. Uyulmayan
bağımsızlık kriteri, kritere uyulmamasının gerekçesi ile birlikte KAP’ta açıklanır.

Kurumsal yönetim ilkelerine uyum zorunluluğuna aykırılık halinde uygulanacak
tedbirler

MADDE 7 – (1) Kurul, bu Tebliğde belirtilen veya Kurulca verilen süreler içinde uyum
zorunluluğunun yerine getirilmemesi hâlinde uyum zorunluluğunun yerine getirilmesini sağ-
layacak kararları almaya ve buna ilişkin işlemleri resen yapmaya yetkilidir.

(2) Kurul, uyum zorunluluğunun yerine getirilmesi için herhangi bir süre belirlenmemiş
veya verilmemiş olsa dahi, uyum zorunluluğuna aykırı işlemlerin hukuka aykırılığının tespiti
veya iptali için her türlü teminattan muaf olarak ihtiyati tedbir istemeye, dava açmaya, açılan
davada uyum zorunluluğunun yerine getirilmesi sonucunu doğuracak şekilde karar alınmasını
mahkemeden talep etmeye yetkilidir. Mahkemeye sunulacak talebe kurumsal yönetim ilkelerine
uyum sağlamak üzere yapılması gereken işlemleri içeren bir uyum önerisi eklenir.

(3) Ortaklıkların, uyulması zorunlu kurumsal yönetim ilkelerinin uygulanmasını sağ-
lamak üzere işlem yapmak ve karar almak için yeterli sayıda yönetim kurulu üyesinin bulun-
masına karşın yönetim kurulunun veya genel kurulun bu doğrultuda gerekli işlemleri yapma-
ması veya kararları almaması halinde, Kurul bu ortaklıklara 30 gün süre verir. Verilen süre içe-
risinde uyum için gerekli işlemlerin yapılmaması halinde Kurul, Kanunun 17 nci maddesi ge-
reğince yönetim kurulunun toplanabilmesi ve karar alabilmesi için gerekli olan ve bağımsızlık
kriterini sağlayan gerekli sayıda bağımsız üyeyi resen atar. Yeni yönetim kurulu, Kurulun uygun
görüşünü almak suretiyle, esas sözleşmede zorunlu kurumsal yönetim ilkelerine uyumu sağla-
yacak gerekli değişiklikleri yaparak ticaret siciline tescil ve ilan ettirir.

Kurumsal yönetim ilkelerine uyum raporları
MADDE 8 – (1) Yıllık faaliyet raporlarında; bu Tebliğ ekinde yer alan kurumsal yöne-

tim ilkelerinin uygulanıp uygulanmadığına, uygulanmıyor ise buna ilişkin gerekçeli açıklama-
ya, bu ilkelere tam olarak uymama dolayısıyla meydana gelen çıkar çatışmalarına ve gelecekte
ortaklığın yönetim uygulamalarında söz konusu ilkeler çerçevesinde bir değişiklik yapma pla-
nının olup olmadığına ilişkin açıklamalara yer verilir. Söz konusu açıklamalarda dönem içeri-
sinde önemli bir değişiklik olması durumunda, ilgili değişikliğe ara dönem faaliyet raporlarında
yer verilir.

(2)  Kurumsal yönetim ilkelerine uyum raporlarının içeriğine ve yayımlanmasına ilişkin
esaslar Kurul tarafından belirlenir ve kurumsal yönetim ilkelerine uyum raporlarının formatı
Kurulca ilan edilir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
İlişkili Taraf İşlemleri

İlişkili taraflarla gerçekleştirilecek işlemler
MADDE 9 – (1) Ortaklıkların ve bağlı ortaklıklarının, ilişkili tarafları ile gerçekleşti-

recekleri ikinci ve üçüncü fıkralarda yer alan işlemlere başlamadan önce, yapılacak işlemin
esaslarını belirleyen bir yönetim kurulu kararı almaları zorunludur.

(2) Ortaklıklar ve bağlı ortaklıkları ile ilişkili tarafları arasındaki,
a) Varlık ve hizmet alımı benzeri işlemler ile yükümlülük transferi işlemlerinde; işlem

tutarının, kamuya açıklanan son finansal tablolara göre varlık toplamına veya kamuya açıklanan
son yıllık finansal tablolara göre oluşan hasılat tutarına ya da yönetim kurulu karar tarihinden
önceki altı aylık günlük düzeltilmiş ağırlıklı ortalama fiyatların aritmetik ortalaması baz alına-
rak hesaplanacak şirket değerine olan oranının,
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b) Varlık ve hizmet satışı benzeri işlemlerde; işlem tutarının (varlığın net defter değe-
rinin yüksek olması durumunda net defter değerinin), kamuya açıklanan son finansal tablolara
göre varlık toplamına veya kamuya açıklanan son yıllık finansal tablolara göre oluşan hasılat
tutarına (varlığın devri, kiraya verilmesi veya üzerinde ayni hak tesis edilmesi durumunda, son
yıllık finansal tablolara göre söz konusu varlıktan elde edilen karın ortaklığın sürdürülen faa-
liyetler vergi öncesi karına) ya da yönetim kurulu karar tarihinden önceki altı aylık günlük dü-
zeltilmiş ağırlıklı ortalama fiyatların aritmetik ortalaması baz alınarak hesaplanacak şirket de-
ğerine olan oranının,

%5’ten fazla olarak gerçekleşeceğinin öngörülmesi durumunda; işlem öncesinde işleme
ilişkin Kurulca belirlenen bir kuruluşa değerleme yaptırılması zorunludur. İşleme konu varlığın
pay olması ve söz konusu payların devrinin borsada gerçekleştirilmesi durumunda; ayrıca de-
ğerleme raporu aranmaz. Kiralama işlemlerinde ve/veya nakit akışlarının kesin olarak ayrıştı-
rılabildiği diğer işlemlerde işlem tutarı olarak, toplam kira gelir/giderlerinin ve/veya diğer ge-
lir/giderlerin indirgenmiş nakit akışı yöntemine göre hesaplanan net bugünkü değeri dikkate
alınır.  Bu fıkrada belirtilen esaslar çerçevesinde hesaplanan oranların negatif çıkması veya an-
lamlı olmayacak şekilde yüksek çıkması gibi sebeplerle uygulanabilirliğinin bulunmaması du-
rumunda, söz konusu oran değerlendirme sırasında dikkate alınmaz ve bu durum yeterli açık-
lamayı içerecek şekilde KAP’ta açıklanır. 10 uncu maddede yer alan yaygın ve süreklilik arz
eden işlemlere ilişkin hükümler saklıdır.

c) Hasılatın %5 oranındaki kısmına isabet eden tutarın, toplam öz kaynakların binde
biri oranındaki kısmına tekabül eden tutardan düşük olması halinde; hasılata dayalı oran uy-
gulanabilir olarak kabul edilmez.

ç) Bankalar açısından hasılat, ana faaliyetlerinden elde edilen faiz geliridir.
(3) İkinci fıkrada belirtilen oranlarda %10’dan fazla bir orana ulaşılacağının öngörül-

mesi durumunda, değerleme yaptırılması yükümlülüğüne ek olarak işleme ilişkin yönetim ku-
rulu kararlarında bağımsız üyelerin çoğunluğunun onayı aranır. Konunun görüşüleceği yönetim
kurulu toplantılarında, ilişkili taraf niteliğinde olan yönetim kurulu üyeleri oy kullanamaz. Ba-
ğımsız üyelerin çoğunluğunun söz konusu işlemi onaylamaması halinde, bu durum işleme iliş-
kin yeterli bilgiyi içerecek şekilde KAP’ta açıklanır ve işlem genel kurul onayına sunulur. Söz
konusu genel kurul toplantılarında, işlemin tarafları ve bunlarla ilişkili kişilerin oy kullanama-
yacakları bir oylamada karar alınır. Bu maddede belirtilen durumlar için yapılacak genel kurul
toplantılarında toplantı nisabı aranmaz. Oy hakkı bulunanların basit çoğunluğu ile karar alınır.
Bu fıkrada belirtilen esaslara uygun olarak alınmayan yönetim kurulu kararları ile genel kurul
kararları geçerli sayılmaz.

(4) İşleme konu gayrimenkul ile gayrimenkulün bütünleyici parçaları, gayrimenkul pro-
jeleri ve gayrimenkule bağlı haklar, Kurulun gayrimenkul değerlemesine ilişkin düzenlemeleri
çerçevesinde değerlemeye tabi tutulur.

(5) Dördüncü fıkra dışında verilecek değerleme hizmetlerinde, Kurulun değerlemeye
ilişkin düzenlemeleri esas alınır.

(6) İlişkili taraf işlemlerinin gerçekleştirilmesine karar verilmesi durumunda; işlemin
taraflarının birbirleriyle olan doğrudan veya dolaylı ilişkileri, işlemlerin niteliği, değerlemede
kullanılan varsayımlar ve değerleme sonuçlarını içeren değerleme raporunun özeti, işlemler
değerleme raporunda ulaşılan sonuçlara uygun bir şekilde gerçekleştirilmemişse bu durumun
gerekçesi Kurulun kamuyu aydınlatma düzenlemeleri çerçevesinde KAP’ta duyurulur.
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(7) Yatırım ortaklıklarının ilişkili taraflarından aldıkları portföy yönetimi, yatırım da-
nışmanlığı ve sermaye piyasası araçlarının alım satımına aracılık hizmetleri için bu madde hü-
kümleri uygulanmaz.

(8) Bankaların ve finansal kuruluşların olağan faaliyetlerinden kaynaklanan ilişkili taraf
işlemleri için bu madde kapsamında yer alan yükümlülükleri yerine getirmesi zorunlu değil-
dir.

(9) Kurul, gerekli gördüğü takdirde, bu Tebliğde belirtilen oranlara bağlı kalmaksızın
ortaklıklar ve bağlı ortaklıkların, ilişkili tarafları veya ilişkili olmayan tarafları arasındaki iş-
lemlerinde değerleme yapılmasını ve bu Tebliğde belirtilen esaslar çerçevesinde değerleme so-
nuçlarının kamuya açıklanmasını zorunlu tutabilir.

Yaygın ve süreklilik arz eden işlemler
MADDE 10 – (1) Ortaklıklar ve bağlı ortaklıkları ile ilişkili tarafları arasındaki yaygın

ve süreklilik arz eden işlemlerin kapsamı ve bu işlemlere ilişkin şartlar yönetim kurulu tara-
fından karara bağlanır. Söz konusu işlemlerin kapsamında ve şartlarında önemli bir değişiklik
olması durumunda, konu hakkında yeniden yönetim kurulu kararı alınır.

(2) Ortaklıklar ve bağlı ortaklıkları ile ilişkili tarafları arasındaki yaygın ve süreklilik
arz eden işlemlerin bir hesap dönemi içerisindeki tutarının,

a) Alış işlemlerinde kamuya açıklanan son yıllık finansal tablolara göre oluşan satışların
maliyetine olan oranının,

b) Satış işlemlerinde kamuya açıklanan son yıllık finansal tablolara göre oluşan hasılat
tutarına olan oranının,

%10’dan fazla bir orana ulaşacağının öngörülmesi durumunda, yönetim kurulu kararına
ilaveten, ortaklık yönetim kurulu tarafından işlemlerin şartlarına ve piyasa koşulları ile karşı-
laştırılmasına ilişkin olarak bir rapor hazırlanır ve bu raporun tamamı veya sonucu KAP’ta
açıklanır. Oranların hesaplanmasında, aynı nitelikteki işlemlerin toplu değerlendirilmesi esas
olup, aynı ortaklık ile yapılan ve farklı nitelikteki işlemlerin her birinin ayrı birer işlem olarak
değerlendirilmesi gerekir. Bağımsız yönetim kurulu üyelerinin çoğunluğunun söz konusu iş-
lemleri onaylamaması halinde, muhalefet gerekçesinin KAP’ta açıklanması zorunludur.

(3) İkinci fıkra kapsamında hazırlanacak raporlarda asgari olarak aşağıdaki hususlara
yer verilmesi zorunludur:

a) İşleme taraf şirketler hakkında ticaret unvanı, şirket ile ilgili olan faaliyetleri, halka
açık olup olmadığı, yıllık bazda aktif toplamı, faaliyet karı, net satışlar gibi özet finansal veriler
ve benzerlerini de içerecek bilgi.

b) İşleme taraf şirketlerle olan ilişkilerin niteliği, ortaklığın faaliyetlerine olan etkisi
hakkında genel bilgi.

c) İşlemin dayandığı sözleşmenin tarihi, konusu, ticari sır niteliğinde olmamak kaydıyla
sözleşmedeki önemli unsurlar, daha önce izahname gibi dokümanlarda yer verilmiş ise buna
ilişkin bilgi.

ç) İşlemin piyasa koşullarına uygunluğu değerlendirilirken esas alınan kriterler.
d) İşlemin piyasa koşullarına uygun olup olmadığı hakkında değerlendirme.
(4) Temettü dağıtımı, sermaye artırımı nedeniyle yeni pay alma hakkı kullanımı ve yö-

neticilerin mali haklarına ilişkin ödemeler ile menkul kıymet yatırım ortaklıklarının, gayrimen-
kul yatırım ortaklıklarının ve girişim sermayesi yatırım ortaklıklarının ilişkili taraflarından al-
dıkları portföy yönetimi, yatırım danışmanlığı ve sermaye piyasası araçlarının alım satımına
aracılık hizmetleri ile bankaların ve finansal kuruluşların olağan faaliyetlerinden kaynaklanan
ilişkili taraf işlemleri için bu madde hükümleri uygulanmaz.
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DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Diğer Yükümlülükler

Yatırımcı ilişkileri bölümü
MADDE 11 – (1) Ortaklıklar ile yatırımcılar arasındaki iletişimi sağlayan yatırımcı

ilişkileri bölümünün oluşturulması ve bu bölümün ortaklık genel müdürü veya genel müdür
yardımcısına ya da muadili diğer idari sorumluluğu bulunan yöneticilerden birine doğrudan
bağlı olarak çalışması ve yürütmekte olduğu faaliyetlerle ilgili olarak en az yılda bir kere yö-
netim kuruluna rapor hazırlayarak sunması zorunludur.

(2) Yatırımcı ilişkileri bölümü yöneticisinin “Sermaye Piyasası Faaliyetleri İleri Düzey
Lisansı” ve “Kurumsal Yönetim Derecelendirme Uzmanlığı Lisansı”na sahip olması, ortaklıkta
tam zamanlı yönetici olarak çalışıyor olması ve kurumsal yönetim komitesi üyesi olarak gö-
revlendirilmesi zorunludur. Şu kadar ki, menkul kıymet yatırım ortaklıklarında söz konusu per-
sonelin ortaklıkta tam zamanlı olarak çalışması zorunlu değildir. Yatırımcı ilişkileri bölümü
yöneticisinin ve bu bölümde görev alan asgari bir kişinin adı, soyadı ve iletişim bilgileri ile bu
bilgilerde meydana gelen değişiklikler Kurulun özel durumlara ilişkin düzenlemeleri çerçeve-
sinde KAP’ta yayımlanır. Bölüm yöneticisinin görevinden ayrılması durumunda 30 gün içeri-
sinde yeni bir kişinin görevlendirilmesi zorunludur.

(3) Yatırımcı ilişkileri bölümünün görevi, kamuya açıklanması kaydıyla çeşitli birimler
tarafından da yerine getirilebilir. Bu halde, görevlerden en çoğundan sorumlu olan yönetici,
yatırımcı ilişkileri bölümü yöneticisi olarak kabul edilir ve birinci fıkradaki görevler bu personel
tarafından yerine getirilir.

(4) Bu Tebliğ uyarınca belirlenen üçüncü grupta yer alan ortaklıkların yatırımcı ilişkileri
bölümü yöneticisinin, ikinci fıkrada belirtilen “Sermaye Piyasası Faaliyetleri İleri Düzey Li-
sansı” ve “Kurumsal Yönetim Derecelendirme Uzmanlığı Lisansı”nın herhangi birine veya sa-
dece ‘‘Sermaye Piyasası Faaliyetleri Temel Düzey Lisansı”na sahip olması yeterlidir.

(5) Yatırımcı ilişkileri bölümünün başlıca görevleri aşağıda yer almaktadır:
a) Yatırımcılar ile ortaklık arasında yapılan yazışmalar ile diğer bilgi ve belgelere ilişkin

kayıtların sağlıklı, güvenli ve güncel olarak tutulmasını sağlamak.
b) Ortaklık pay sahiplerinin ortaklık ile ilgili yazılı bilgi taleplerini yanıtlamak.
c) Genel kurul toplantısı ile ilgili olarak pay sahiplerinin bilgi ve incelemesine sunul-

ması gereken dokümanları hazırlamak ve genel kurul toplantısının ilgili mevzuata, esas söz-
leşmeye ve diğer ortaklık içi düzenlemelere uygun olarak yapılmasını sağlayacak tedbirleri al-
mak.

ç) Kurumsal yönetim ve kamuyu aydınlatma ile ilgili her türlü husus da dahil olmak
üzere sermaye piyasası mevzuatından kaynaklanan yükümlülüklerin yerine getirilmesini gö-
zetmek ve izlemek.

(6) Paylarının ilk defa halka arz edilmesi ve/veya borsada işlem görmeye başlaması
için Kurula başvuran/başvurulan ortaklıkların, bu madde kapsamındaki yükümlülüklerini, pay-
larının borsada işlem görmeye başlaması tarihinden itibaren altı ay içerisinde yerine getirmeleri
gerekir.

Teminat, rehin, ipotek ve kefaletler
MADDE 12 – (1) Ortaklıklar ile bunların bağlı ortaklıkları;
a) Kendi tüzel kişilikleri lehine,
b) Finansal tablolarında tam konsolidasyon kapsamına dahil ettikleri ortaklıklar lehine,
c) Olağan ticari faaliyetlerinin yürütülmesi amacıyla diğer üçüncü kişiler lehine,
vermiş oldukları teminat, rehin, ipotek ve kefaletler dışında üçüncü kişiler lehine temi-

nat, rehin, ipotek ve kefalet veremez.
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(2) Sermayelerine doğrudan katılınan iştirakler ve iş ortaklıkları lehine, doğrudan ka-
tılınan sermaye payı oranında teminat, rehin, ipotek ve kefalet verilebilir.

(3) Her koşulda olağan ticari faaliyetlerinin yürütülmesi amacıyla diğer üçüncü kişiler
lehine teminat, rehin, ipotek ve kefalet verilmesine ilişkin yönetim kurulu kararlarında bağımsız
üyelerin çoğunluğunun onayı aranır. Konunun görüşüleceği yönetim kurulu toplantılarında,
ilişkili taraf niteliğinde olan yönetim kurulu üyeleri oy kullanamaz. Bağımsız yönetim kurulu
üyelerinin çoğunluğunun söz konusu işlemleri onaylamaması halinde, muhalefet gerekçesinin
KAP’ta açıklanması zorunludur.

(4) Üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir
veya menfaatlere olağan genel kurul toplantısı gündeminde ayrı bir madde olarak yer verilir.

(5) Paylarının ilk defa halka arz edilmesi ve/veya borsada işlem görmeye başlaması
için Kurula başvuran/başvurulan ortaklıkların, bu maddeye aykırı mevcut teminat, rehin, ipotek
ve kefaletlerinin, paylarının borsada işlem görmeye başladığı yılı takip eden dördüncü yılın
sonuna kadar sıfır düzeyine indirilmesi zorunludur.

(6) Yatırım ortaklıklarının, bankaların ve finansal kuruluşların üçüncü kişiler lehine
verdikleri teminat, rehin, ipotek ve kefaletler hakkında bu madde hükümleri uygulanmaz.

BEŞİNCİ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Oran ve tutarlar
MADDE 13 – (1) Kurul, bu Tebliğde öngörülen tutarları ve oranları değiştirmeye yet-

kilidir.
(2) Bu Tebliğ ve ekinde belirtilen oran ve tutarlara ilişkin sınırların altında kalmak ama-

cıyla işlemlerin birkaç seferde yapılması veya muhasebe politikalarının değiştirilmesi gibi iş-
lemler gerçekleştirilemez.

Kurulun yetkisi
MADDE 14 – (1) Kurul, gerekli gördüğü durumlarda bilanço ve sermaye büyüklüğü,

faaliyet gösterdiği sektör gibi kriterleri göz önünde bulundurarak, payları borsada işlem gör-
meyen ortaklıklara ve Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunun görüşünü almak su-
retiyle payları borsada işlem görmeyen bankalara yükümlülük getirebilir.

Yürürlükten kaldırılan tebliğler
MADDE 15 – (1) 30/12/2011 tarihli ve 28158 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Ku-

rumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Seri:IV, No:56)
ile  19/3/2008 tarihli ve 26821 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Sermaye Piyasası Kanu-
nu’na Tabi Olan Anonim Ortaklıkların Uyacakları Esaslar Tebliği (Seri:IV, No:41) yürürlükten
kaldırılmıştır.

(2) Kurulun diğer düzenlemelerinde birinci fıkrada belirtilen tebliğlere yapılan atıflar
bu Tebliğe yapılmış sayılır.

Geçiş süreci
GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Ortaklıkların 30/6/2014 tarihine kadar 11 inci maddeye

uyum sağlaması zorunludur.
(2) Ortaklıkların 31/12/2014 tarihine kadar 12 nci maddeye uyum sağlaması zorunludur.
Yürürlük
MADDE 16 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 17 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Kurul yürütür.
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EK-1

SERMAYE PİYASASI KURULU
KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ

1. PAY SAHİPLERİ
1.1. Pay Sahipliği Haklarının Kullanımının Kolaylaştırılması
1.1.1. Ortaklık organlarının yanı sıra “Yatırımcı İlişkileri Bölümü”, başta bilgi alma ve

inceleme hakkı olmak üzere pay sahipliği haklarının korunması ve kullanılmasının kolaylaştı-
rılmasında etkin rol oynar.

1.1.2. Pay sahipliği haklarının kullanımını etkileyebilecek nitelikteki bilgi ve açıkla-
malar güncel olarak ortaklığın kurumsal İnternet sitesinde yatırımcıların kullanımına sunulur.

1.2. Bilgi Alma ve İnceleme Hakkı
1.2.1. Ortaklık yönetimi özel denetim yapılmasını zorlaştırıcı işlem yapmaktan kaçınır.
1.3. Genel Kurul
1.3.1. Ortaklığın kurumsal internet sitesinde ve KAP’ta, genel kurul toplantı ilanı ile

birlikte, ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere genel kurul toplantı tarihinden en az üç hafta
önce 13/1/2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun 437 nci maddesi çerçevesinde
pay sahiplerinin incelemesine hazır bulundurulacak belgeler ile ortaklığın ilgili mevzuat gereği
yapması gereken bildirim ve açıklamaların yanı sıra, aşağıdaki hususlar dikkati çekecek şekilde
yatırımcılara ayrıca duyurulur.

a) Açıklamanın yapılacağı tarih itibarıyla ortaklığın ortaklık yapısını yansıtan toplam
pay sayısı ve oy hakkı, ortaklık sermayesinde imtiyazlı pay bulunuyorsa her bir imtiyazlı pay
grubunu temsil eden pay sayısı ve oy hakkı ile imtiyazların niteliği hakkında bilgi.

b) Ortaklığın ve bağlı ortaklıklarının geçmiş hesap döneminde gerçekleşen veya gelecek
hesap dönemlerinde planladığı ortaklık faaliyetlerini önemli ölçüde etkileyecek yönetim ve
faaliyetlerindeki değişiklikler ve bu değişikliklerin gerekçeleri hakkında bilgi.

c) Genel kurul toplantı gündeminde yönetim kurulu üyelerinin azli, değiştirilmesi veya
seçimi varsa; azil ve değiştirme gerekçeleri, yönetim kurulu üyeliği adaylığı ortaklığa iletilen
kişilerin; özgeçmişleri, son on yıl içerisinde yürüttüğü görevler ve ayrılma nedenleri, ortaklık
ve ortaklığın ilişkili tarafları ile ilişkisinin niteliği ve önemlilik düzeyi, bağımsızlık niteliğine
sahip olup olmadığı ve bu kişilerin yönetim kurulu üyesi seçilmesi durumunda, ortaklık faali-
yetlerini etkileyebilecek benzeri hususlar hakkında bilgi.

ç) Ortaklık pay sahiplerinin gündeme madde konulmasına ilişkin Yatırımcı İlişkileri
Bölümü’ne yazılı olarak iletmiş oldukları talepleri, yönetim kurulunun ortakların gündem öne-
rilerini kabul etmediği hallerde, kabul görmeyen öneriler ile ret gerekçeleri.

d) Gündemde esas sözleşme değişikliği olması durumunda ilgili yönetim kurulu kararı
ile birlikte, esas sözleşme değişikliklerinin eski ve yeni şekilleri.

1.3.2. Genel kurul gündemi hazırlanırken, her teklifin ayrı bir başlık altında verilmiş
olmasına dikkat edilir ve gündem başlıkları açık ve farklı yorumlara yol açmayacak şekilde
ifade edilir. Gündemde “diğer”, “çeşitli” gibi ibarelerin yer almamasına özen gösterilir. Genel
kurul toplantısından önce verilecek bilgiler, ilgili oldukları gündem maddelerine atıf yapılarak
verilir.

1.3.3. Genel kurul toplantısı, pay sahiplerinin katılımını artırmak amacıyla pay sahipleri
arasında eşitsizliğe yol açmayacak ve pay sahiplerinin mümkün olan en az maliyetle katılımını
sağlayacak şekilde gerçekleştirilir. Bu amaçla esas sözleşmede yer almak kaydıyla, toplantı
pay sahiplerinin sayısal olarak çoğunlukta bulunduğu yerde yapılır.
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1.3.4. Toplantı başkanı Türk Ticaret Kanunu, Kanun ve ilgili mevzuat uyarınca genel
kurulun yürütülmesi hakkında önceden hazırlıklar yapar ve gerekli bilgiyi edinir.

1.3.5. Genel kurul toplantısında, gündemde yer alan konuların tarafsız ve ayrıntılı bir
şekilde, açık ve anlaşılabilir bir yöntemle aktarılması konusuna toplantı başkanı özen gösterir.
Pay sahiplerine eşit şartlar altında düşüncelerini açıklama ve soru sorma imkanı verilir. Toplantı
başkanı, genel kurul toplantısında ortaklarca sorulan ve ticari sır kapsamına girmeyen her so-
runun doğrudan genel kurul toplantısında cevaplandırılmış olmasını sağlar. Sorulan sorunun
gündemle ilgili olmaması veya hemen cevap verilemeyecek kadar kapsamlı olması halinde,
sorulan soru en geç 15 gün içerisinde Yatırımcı İlişkileri Bölümü tarafından yazılı olarak ce-
vaplanır. Genel kurul toplantısı sırasında sorulan tüm sorular ile bu sorulara verilen cevaplar,
en geç genel kurul tarihinden sonraki 30 gün içerisinde Yatırımcı İlişkileri Bölümü tarafından
ortaklık İnternet sitesinde kamuya duyurulur.

1.3.6. Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerinin, yönetim kurulu üyele-
rinin, idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve
sıhrî hısımlarının, ortaklık veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli
bir işlem yapması ve/veya ortaklığın veya bağlı ortaklıklarının işletme konusuna giren ticari iş
türünden bir işlemi kendi veya başkası hesabına yapması ya da aynı tür ticari işlerle uğraşan
bir başka ortaklığa sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla girmesi durumunda; söz konusu işlemler,
genel kurulda konuya ilişkin ayrıntılı bilgi verilmek üzere ayrı bir gündem maddesi olarak
genel kurul gündemine alınır ve genel kurul tutanağına işlenir.

1.3.7. (1.3.6.) numaralı ilkede belirtilenler dışında imtiyazlı bir şekilde ortaklık bilgi-
lerine ulaşma imkânı olan kimseler, kendileri adına ortaklığın faaliyet konusu kapsamında yap-
tıkları işlemler hakkında genel kurulda bilgi verilmesini teminen gündeme eklenmek üzere yö-
netim kurulunu bilgilendirir.

1.3.8. Gündemde özellik arz eden konularla ilgili yönetim kurulu üyeleri, ilgili diğer
kişiler, finansal tabloların hazırlanmasında sorumluluğu bulunan yetkililer ve denetçilerin ge-
rekli bilgilendirmeleri yapabilmek ve soruları cevaplandırmak üzere genel kurul toplantısında
hazır bulunmaları sağlanır.

1.3.9. Şirketlerin,
a) Varlık ve hizmet alımı benzeri işlemler ile yükümlülük transferi işlemlerinde; işlem

tutarının, kamuya açıklanan son finansal tablolara göre varlık toplamına veya kamuya açıklanan
son yıllık finansal tablolara göre oluşan hasılat tutarına ya da yönetim kurulu karar tarihinden
önceki altı aylık günlük düzeltilmiş ağırlıklı ortalama fiyatların aritmetik ortalaması baz alına-
rak hesaplanacak şirket değerine olan oranının,

b) Varlık ve hizmet satışı benzeri işlemlerde; işlem tutarının (varlığın net defter değe-
rinin yüksek olması durumunda net defter değerinin), kamuya açıklanan son finansal tablolara
göre varlık toplamına veya kamuya açıklanan son yıllık finansal tablolara göre oluşan hasılat
tutarına (varlığın devri, kiraya verilmesi veya üzerinde ayni hak tesis edilmesi durumunda; son
yıllık finansal tablolara göre söz konusu varlıktan elde edilen kârın, ortaklığın sürdürülen faa-
liyetler vergi öncesi kârına) (bankalar ve finansal kuruluşların olağan faaliyetlerinden kaynak-
lanan ayni hak tesisi hariç) ya da yönetim kurulu karar tarihinden önceki altı aylık günlük dü-
zeltilmiş ağırlıklı ortalama fiyatların aritmetik ortalaması baz alınarak hesaplanacak şirket de-
ğerine olan oranının,

%10’dan fazla bir orana ulaşacak olması ya da bir faaliyetinin durdurulması durumla-
rında; söz konusu işlemlere ilişkin yönetim kurulu kararının icra edilebilmesi için bağımsız
üyelerin çoğunluğunun onayının bulunması gerekir. Yönetim kurulu kararının katılanların oy-
birliği ile alınmaması durumunda, imzalı yönetim kurulu kararı ve muhalefet şerhi KAP’ta
açıklanır.
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Kiralama işlemlerinde ve/veya nakit akışlarının kesin olarak ayrıştırılabildiği diğer iş-
lemlerde işlem tutarı olarak, yıllık toplam brüt kira gelir/giderlerinin ve/veya diğer gelir/gider-
lerin indirgenmiş nakit akışı yöntemine göre hesaplanan net bugünkü değeri dikkate alınır.

Bağımsız üyelerin çoğunluğunun işlemi onaylamaması halinde, bu durum işleme ilişkin
yeterli bilgiyi içerecek şekilde KAP’ta duyurulur ve işlem genel kurul onayına sunulur. Genel
kurul toplantılarında Kanunun 29 uncu maddesinin altıncı fıkrasında belirtilen esaslara uyu-
lur.

Bu fıkrada belirtilen esaslar çerçevesinde hesaplanan oranların negatif çıkması veya
anlamlı olmayacak şekilde yüksek çıkması gibi sebeplerle uygulanabilirliğinin bulunmaması
durumunda, söz konusu oran değerlendirme sırasında dikkate alınmaz ve bu durum yeterli
açıklamayı içerecek şekilde KAP’ta açıklanır. Hasılatın %10 oranındaki kısmına isabet eden
tutarın, toplam öz kaynakların binde ikisi oranındaki kısmına tekabül eden tutardan düşük ol-
ması halinde; hasılata dayalı oran uygulanabilir olarak kabul edilmez.

1.3.10. Bağış ve yardımlara ilişkin politika oluşturularak genel kurul onayına sunulur.
Genel kurul tarafından onaylanan politika doğrultusunda dönem içinde yapılan tüm bağış ve
yardımların tutarı ve yararlanıcıları ile politika değişiklikleri hakkında genel kurul toplantısında
ayrı bir gündem maddesi ile ortaklara bilgi verilir.

1.3.11. Genel kurul toplantıları, söz hakkı olmaksızın menfaat sahipleri ve medya dâhil
kamuya açık olarak yapılabilir ve bu hususta esas sözleşmeye hüküm konulabilir.

1.4. Oy Hakkı
1.4.1. Oy hakkının kullanılmasını zorlaştırıcı uygulamalardan kaçınılır. Sınır ötesi de

dahil olmak üzere her pay sahibine oy hakkını en kolay ve uygun şekilde kullanma fırsatı sağ-
lanır.

1.4.2. Oy hakkında imtiyazdan kaçınılır. Oy hakkında imtiyazın varlığı halinde halka
açık payların sahiplerinin yönetimde temsilini engelleyecek nitelikteki imtiyazların kaldırılması
esastır.

1.4.3. Karşılıklı iştirak ilişkisi beraberinde bir hakimiyet ilişkisini de getiriyorsa; kar-
şılıklı iştirak içerisinde bulunan ortaklıkların, gerekli nisapları sağlamak gibi çok zaruri du-
rumlar ortaya çıkmadıkça, karşılıklı iştirak ilişkisi içerisinde bulundukları ortaklığın genel ku-
rullarında oy haklarını kullanmamaları esastır ve bu durum ilgili mevzuat hükümlerine uygun
olarak KAP’ta açıklanır.

1.5. Azlık Hakları
1.5.1. Azlık haklarının kullandırılmasına azami özen gösterilir.
1.5.2. Azlık hakları, esas sözleşme ile sermayenin yirmide birinden daha düşük bir orana

sahip olanlara da tanınabilir. Azlık haklarının kapsamı esas sözleşmede düzenlenerek genişle-
tilebilir.

1.6. Kâr Payı Hakkı
1.6.1. Ortaklığın belirli ve tutarlı bir kâr dağıtım politikası bulunur. Bu politika genel

kurul toplantısında ortakların onayına sunulur ve ortaklığın kurumsal İnternet sitesinde kamuya
açıklanır.

1.6.2. Kâr dağıtım politikası, pay sahiplerinin ortaklığın gelecek dönemlerde elde ede-
ceği kârın dağıtım usul ve esaslarını öngörebilmesine imkan verecek açıklıkta asgari bilgileri
içerir.

1.6.3. Yönetim kurulunun genel kurula kârın dağıtılmamasını teklif etmesi halinde, bu-
nun nedenleri ile dağıtılmayan kârın kullanım şekline ilişkin bilgiye kâr dağıtımına ilişkin gün-
dem maddesinde yer verilir.

1.6.4. Kâr dağıtım politikasında pay sahiplerinin menfaatleri ile ortaklık menfaati ara-
sında dengeli bir politika izlenir.
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1.7. Payların Devri
1.7.1. Payların serbestçe devredilebilmesini zorlaştırıcı uygulamalardan kaçınılır.
2. KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK
2.1. Kurumsal İnternet Sitesi
2.1.1. Ortaklığın kurumsal İnternet sitesinde; ilgili mevzuat uyarınca açıklanması zo-

runlu bilgilerin yanı sıra; ticaret sicili bilgileri, son durum itibarıyla ortaklık ve yönetim yapısı,
imtiyazlı paylar hakkında detaylı bilgi, değişikliklerin yayınlandığı Türkiye Ticaret Sicili Ga-
zeteleri’nin tarih ve sayısı ile birlikte ortaklık esas sözleşmesinin son hali, özel durum açıkla-
maları, finansal raporlar, faaliyet raporları, izahnameler ve diğer kamuyu aydınlatma belgeleri,
genel kurul toplantılarının gündemleri, katılanlar cetvelleri ve toplantı tutanakları, vekaleten
oy kullanma formu, pay alım teklifi veya vekalet toplanmasında hazırlanan zorunlu bilgi form-
ları ve benzeri formlar, varsa şirketin kendi paylarının geri alınmasına ilişkin politikası, kâr
dağıtım politikası, bilgilendirme politikası, şirket tarafından oluşturulan etik kurallar ve sıkça
sorulan sorular başlığı altında, şirkete ulaşan bilgi talepleri ile soru ve şikayetler ve bunlara
verilen cevaplar yer alır. Bu kapsamda, en az son 5 yıllık bilgilere kurumsal İnternet sitesinde
yer verilir.

2.1.2. Şirketin ortaklık yapısı; dolaylı ve karşılıklı iştirak ilişkilerinden arındırılmak su-
reti ile %5’ten yüksek paya sahip olan gerçek kişi pay sahiplerinin isimleri, pay miktarı ve
oranları ile hangi imtiyaza sahip oldukları gösterilecek şekilde asgari 6 ayda bir güncellenecek
şekilde açıklanmalıdır.

2.1.3. Sermaye piyasası mevzuatı uyarınca kamuya açıklanması gereken, özel durum
ve dipnotlar hariç finansal tablo bildirimleri Türkçe’nin yanı sıra eş anlı olarak İngilizce de
KAP’ta açıklanır.  İngilizce açıklamalar, açıklamadan yararlanacak kişilerin karar vermelerine
yardımcı olacak ölçüde doğru, tam, dolaysız, anlaşılabilir, yeterli ve açıklamanın Türkçesi ile
tutarlı olacak şekilde özet olarak hazırlanır.

2.1.4. İnternet sitesinde yer alan bilgiler, uluslararası yatırımcıların da yararlanması açı-
sından Türkçe ile tamamen aynı içerikte olacak şekilde ayrıca ihtiyaca göre seçilen yabancı
dillerde de hazırlanır.

2.2. Faaliyet Raporu
2.2.1. Yönetim kurulu, faaliyet raporunu kamuoyunun şirketin faaliyetleri hakkında

tam ve doğru bilgiye ulaşmasını sağlayacak ayrıntıda hazırlar.
2.2.2. İlgili mevzuatta ve kurumsal yönetim ilkelerinin diğer bölümlerinde belirtilen

hususlara ek olarak yıllık faaliyet raporlarında;
a) Yönetim kurulu üyeleri ve yöneticilerin şirket dışında yürüttükleri görevler hakkında

bilgiye ve yönetim kurulu üyelerinin bağımsızlığına ilişkin beyanlarına,
b) Yönetim kurulu bünyesinde oluşturulan komitelerin üyeleri, toplanma sıklığı, yürü-

tülen faaliyetleri de içerecek şekilde çalışma esaslarına ve komitelerin etkinliğine ilişkin yö-
netim kurulunun değerlendirmesine,

c) Yönetim kurulunun yıl içerisindeki toplantı sayısına ve yönetim kurulu üyelerinin
söz konusu toplantılara katılım durumuna,

ç) Şirket faaliyetlerini önemli derecede etkileyebilecek mevzuat değişiklikleri hakkında
bilgiye,

d) Şirket aleyhine açılan önemli davalar ve olası sonuçları hakkında bilgiye,
e) Şirketin yatırım danışmanlığı ve derecelendirme gibi konularda hizmet aldığı ku-

rumlarla arasındaki çıkar çatışmaları ve bu çıkar çatışmalarını önlemek için şirketçe alınan ted-
birler hakkında bilgiye,

f) Sermayeye doğrudan katılım oranının %5’i aştığı karşılıklı iştiraklere ilişkin bilgiye,
g) Çalışanların sosyal hakları, mesleki eğitimi ile diğer toplumsal ve çevresel sonuç

doğuran şirket faaliyetlerine ilişkin kurumsal sosyal sorumluluk faaliyetleri hakkında bilgiye,
yer verilir.
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3. MENFAAT SAHİPLERİ
3.1. Menfaat Sahiplerine İlişkin Şirket Politikası
3.1.1. Menfaat sahipleri; şirketin hedeflerine ulaşmasında veya faaliyetlerinde ilgisi

olan çalışanlar, alacaklılar, müşteriler, tedarikçiler, sendikalar, çeşitli sivil toplum kuruluşları
gibi kişi, kurum veya çıkar gruplarıdır.  Şirket, işlem ve faaliyetlerinde menfaat sahiplerinin
ilgili mevzuat ve karşılıklı sözleşmelerle düzenlenen haklarını koruma altına alır. Menfaat sa-
hiplerinin haklarının mevzuat ve karşılıklı sözleşmeler ile korunmadığı durumlarda, menfaat
sahiplerinin çıkarları iyi niyet kuralları çerçevesinde ve şirket imkânları ölçüsünde korunur.

3.1.2. Menfaat sahiplerinin mevzuat ve sözleşmelerle korunan haklarının ihlali halinde
etkili ve süratli bir tazmin imkânı sağlanır. Şirket, ilgili mevzuat ile menfaat sahiplerine sağ-
lanmış olan tazminat gibi mekanizmaların kullanılabilmesi için gerekli kolaylığı gösterir. Ayrıca
şirket çalışanlarına yönelik tazminat politikasını oluşturur ve bunu kurumsal İnternet sitesi ara-
cılığıyla kamuya açıklar.

3.1.3. Menfaat sahipleri, haklarının korunması ile ilgili şirket politikaları ve prosedürleri
hakkında şirketin kurumsal İnternet sitesi de kullanılmak suretiyle yeterli bir şekilde bilgilen-
dirilir.

3.1.4. Şirket, menfaat sahiplerinin şirketin ilgili mevzuata aykırı ve etik açıdan uygun
olmayan işlemlerinin kurumsal yönetim komitesine veya denetimden sorumlu komiteye iletil-
mesi için gerekli mekanizmaları oluşturur.

3.1.5. Menfaat sahipleri arasında çıkar çatışmaları ortaya çıkması veya bir menfaat sa-
hibinin birden fazla çıkar grubuna dahil olması durumunda; sahip olunan hakların korunması
açısından mümkün olduğunca dengeli bir politika izlenir, her bir hakkın birbirinden bağımsız
olarak korunması hedeflenir.

3.2. Menfaat Sahiplerinin Şirket Yönetimine Katılımının Desteklenmesi
3.2.1. Başta şirket çalışanları olmak üzere menfaat sahiplerinin şirket yönetimine katı-

lımını destekleyici modeller şirket faaliyetlerini aksatmayacak şekilde geliştirilir. Şirket tara-
fından benimsenen söz konusu modellere şirketin iç düzenlemelerinde veya esas sözleşmesinde
yer verilir.

3.2.2. Menfaat sahipleri bakımından sonuç doğuran önemli kararlarda menfaat sahip-
lerinin görüşleri alınır.

3.3. Şirketin İnsan Kaynakları Politikası
3.3.1. İşe alım politikaları oluşturulurken ve kariyer planlamaları yapılırken, eşit ko-

şullardaki kişilere eşit fırsat sağlanması ilkesi benimsenir. Yönetici görev değişikliklerinin
şirket yönetiminde aksaklığa sebep olabileceği öngörülen durumlarda, yeni görevlendirilecek
yöneticilerin belirlenmesi hususunda halefiyet planlaması hazırlanır.

3.3.2. Personel alımına ilişkin ölçütler yazılı olarak belirlenir ve bu ölçütlere uyulur.
3.3.3. Çalışanlara sağlanan tüm haklarda adil davranılır, çalışanların bilgi, beceri ve

görgülerini arttırmalarına yönelik eğitim programları gerçekleştirilir ve eğitim politikaları oluş-
turulur.

3.3.4. Şirketin finansal durumu, ücret, kariyer, eğitim, sağlık gibi konularda çalışanlara
yönelik bilgilendirme toplantıları yapılarak görüş alışverişinde bulunulur.

3.3.5. Çalışanlar ile ilgili olarak alınan kararlar veya çalışanları ilgilendiren gelişmeler
çalışanlara veya temsilcilerine bildirilir, bu nitelikteki kararlarda ilgili sendikalardan görüş alı-
nır.

3.3.6. Şirket çalışanlarının görev tanımları ve dağılımı ile performans ve ödüllendirme
kriterleri çalışanlara duyurulur. Çalışanlara verilen ücret ve diğer menfaatlerin belirlenmesinde
verimliliğe dikkat edilir. Şirket, çalışanlarına yönelik olarak pay edindirme planları oluştura-
bilir.
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3.3.7. Çalışanlar arasında ırk, din, dil ve cinsiyet ayrımı yapılmaması ve çalışanların
şirket içi fiziksel, ruhsal ve duygusal kötü muamelelere karşı korunması için önlemler alınır.

3.3.8. Şirket, dernek kurma özgürlüğü ve toplu iş sözleşmesi hakkının etkin bir biçimde
tanınmasını destekler.

3.3.9. Çalışanlar için güvenli çalışma ortamı ve koşulları sağlanır.
3.4. Müşteriler ve Tedarikçilerle İlişkiler
3.4.1. Şirket, mal ve hizmetlerinin pazarlamasında ve satışında müşteri memnuniyetini

sağlayıcı her türlü tedbiri alır.
3.4.2. Müşterinin satın aldığı mal ve hizmete ilişkin talepleri süratle karşılanır ve ge-

cikmeler hakkında süre bitimi beklenmeksizin müşteriler bilgilendirilir.
3.4.3. Mal ve hizmetlerde kalite standartlarına uyulur ve standardın korunmasına özen

gösterilir. Bu amaçla kaliteye ilişkin belirli bir garanti sağlanır.
3.4.4. Müşteri ve tedarikçiler ile ilgili ticari sır kapsamındaki bilgilerin gizliliğine özen

gösterilir.
3.5. Etik Kurallar ve Sosyal Sorumluluk
3.5.1. Şirketin faaliyetleri kurumsal İnternet sitesi vasıtasıyla kamuya açıklanan etik

kuralları çerçevesinde yürütülür.
3.5.2. Şirket, sosyal sorumluluklarına karşı duyarlı olur; çevreye, tüketiciye, kamu sağ-

lığına ilişkin düzenlemeler ile etik kurallara uyar. Şirket, uluslararası geçerliliğe sahip insan
haklarına destek olur ve saygı gösterir. İrtikap ve rüşvet de dahil olmak üzere yolsuzluğun her
türlüsüyle mücadele eder.

4. YÖNETİM KURULU
4.1.Yönetim Kurulunun İşlevi
4.1.1. Yönetim kurulu, alacağı stratejik kararlarla, şirketin risk, büyüme ve getiri den-

gesini en uygun düzeyde tutarak akılcı ve tedbirli risk yönetimi anlayışıyla şirketin öncelikle
uzun vadeli çıkarlarını gözeterek şirketi idare ve temsil eder.

4.1.2. Yönetim kurulu; şirketin stratejik hedeflerini tanımlar, şirketin ihtiyaç duyacağı
işgücü ile finansal kaynaklarını belirler, yönetimin performansını denetler.

4.2. Yönetim Kurulunun Faaliyet Esasları
4.2.1. Yönetim kurulu, faaliyetlerini şeffaf, hesap verebilir, adil ve sorumlu bir şekilde

yürütür.
4.2.2. Yönetim kurulu üyeleri arasında görev dağılımı varsa, yönetim kurulu üyelerinin

görev ve yetkileri faaliyet raporunda açıklanır.
4.2.3. Yönetim kurulu; ilgili yönetim kurulu komitelerinin görüşünü de dikkate alarak,

başta pay sahipleri olmak üzere şirketin menfaat sahiplerini etkileyebilecek olan risklerin et-
kilerini en aza indirebilecek risk yönetim ve bilgi sistemleri ve süreçlerini de içerecek şekilde
iç kontrol sistemlerini oluşturur.

4.2.4. Yönetim kurulu, yılda en az bir kez risk yönetimi ve iç kontrol sistemlerinin et-
kinliğini gözden geçirir. İç denetim sisteminin işleyişi ve etkinliği hakkında faaliyet raporunda
bilgi verilir.

4.2.5. Yönetim kurulu başkanı ile icra başkanı/genel müdürün yetkilerinin net bir bi-
çimde ayrıştırılması ve bu ayrımın yazılı olarak esas sözleşmede ifade edilmesi esastır. Şirkette
hiç kimse tek başına sınırsız karar verme yetkisi ile donatılmamalıdır.

4.2.6. Yönetim kurulu başkanı ve icra başkanı/genel müdürün aynı kişi olmasına karar
verilmesi durumunda, bu durum gerekçesi ile birlikte KAP’ta açıklanır.

4.2.7. Yönetim kurulu, şirket ile pay sahipleri arasında etkin iletişimin sağlanmasında,
yaşanabilecek anlaşmazlıkların giderilmesinde ve çözüme ulaştırılmasında öncü rol oynar ve
bu amaca yönelik olarak kurumsal yönetim komitesi ve Yatırımcı İlişkileri Bölümü ile yakın
işbirliği içerisinde olur.
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4.2.8. Yönetim kurulu üyelerinin görevleri esnasındaki kusurları ile şirkette sebep ola-
cakları zarar, şirket sermayesinin %25’ini aşan bir bedelle sigorta edilir ve bu husus KAP’ta
açıklanır.

4.3. Yönetim Kurulunun Yapısı
4.3.1. Yönetim kurulu üye sayısı, her durumda beş üyeden az olmamak koşulu ile, yö-

netim kurulu üyelerinin verimli ve yapıcı çalışmalar yapmalarına, hızlı ve rasyonel kararlar al-
malarına ve komitelerin oluşumuna ve çalışmalarını etkin bir şekilde organize etmelerine imkan
sağlayacak şekilde belirlenir.

4.3.2. Yönetim kurulu üyelerinin çoğunluğu icrada görevli olmayan üyelerden oluşur.
İcrada görevli olmayan yönetim kurulu üyesi, üyelik haricinde şirkette başkaca herhangi bir
idari görevi veya kendisine bağlı icrai mahiyette faaliyet gösteren bir birim bulunmayan ve şir-
ketin günlük iş akışına ve olağan faaliyetlerine müdahil olmayan kişidir.

4.3.3. İcrada görevli olmayan yönetim kurulu üyeleri içerisinde, görevlerini hiçbir etki
altında kalmaksızın yapabilme niteliğine sahip bağımsız üyeler bulunur.

4.3.4. Yönetim kurulu içerisindeki bağımsız üye sayısı toplam üye sayısının üçte bi-
rinden az olamaz. Bağımsız üye sayısının hesaplanmasında küsuratlar izleyen tam sayı olarak
dikkate alınır. Her durumda, bağımsız üye sayısı ikiden az olamaz.

4.3.5. Bağımsız yönetim kurulu üyelerinin görev süresi üç yıla kadar olup, tekrar aday
gösterilerek seçilmeleri mümkündür.

4.3.6. Aşağıdaki kriterlerin tamamını taşıyan yönetim kurulu üyesi “bağımsız üye” ola-
rak nitelendirilir.

a) Şirket, şirketin yönetim kontrolü ya da önemli derecede1 etki sahibi olduğu ortaklıklar
ile şirketin yönetim kontrolünü elinde bulunduran veya şirkette önemli derecede etki sahibi
olan ortaklar ve bu ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu tüzel kişiler ile kendisi, eşi ve
ikinci dereceye kadar kan ve sıhri hısımları arasında; son beş yıl içinde önemli görev ve so-
rumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda istihdam ilişkisinin bulunmaması, sermaye veya
oy haklarının veya imtiyazlı payların %5 inden fazlasına birlikte veya tek başına sahip olun-
maması ya da önemli nitelikte ticari ilişkinin2 kurulmamış olması.

b) Son beş yıl içerisinde, başta şirketin denetimi (vergi denetimi, kanuni denetim, iç
denetim de dahil), derecelendirilmesi ve danışmanlığı olmak üzere, yapılan anlaşmalar çerçe-
vesinde şirketin önemli ölçüde hizmet veya ürün satın aldığı veya sattığı şirketlerde, hizmet
veya ürün satın alındığı veya satıldığı dönemlerde, ortak (%5 ve üzeri), önemli görev ve so-
rumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda çalışan veya yönetim kurulu üyesi olmaması.

c) Bağımsız yönetim kurulu üyesi olması sebebiyle üstleneceği görevleri gereği gibi
yerine getirecek mesleki eğitim, bilgi ve tecrübeye sahip olması.

ç) Bağlı oldukları mevzuata uygun olması şartıyla, üniversite öğretim üyeliği hariç, üye
olarak seçildikten sonra kamu kurum ve kuruluşlarında tam zamanlı çalışmıyor olması.

d) 31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu (G.V.K.)’na göre Türkiye’de
yerleşmiş sayılması.

e) Şirket faaliyetlerine olumlu katkılarda bulunabilecek, şirket ile pay sahipleri arasın-
daki çıkar çatışmalarında tarafsızlığını koruyabilecek, menfaat sahiplerinin haklarını dikkate
alarak özgürce karar verebilecek güçlü etik standartlara, mesleki itibara ve tecrübeye sahip ol-
ması.
————————————
1 Kontrolün bulunup bulunmadığının tespitinde TFRS 10, önemli derecede etkinin bulunup
bulunmadığının tespitinde ise TMS 28 hükümlerinden faydalanılmalıdır.
2 Bu bent kapsamındaki ortaklıkların son 3 hesap döneminde gayrifaal olmaları halinde, ba-
ğımsızlık kriterlerine aykırılık söz konusu olmayacaktır. Bu bent kapsamında, bağımsız üye
adayı veya ortaklıktan herhangi birisi için, önemli nitelikteki ticari ilişkiden elde edilen ciro/ver-
gi öncesi kar tutarının, aynı nitelikteki işlerden elde edilen ciro/vergi öncesi kar toplamına olan
oranının %20 veya üzerinde olması halinde, bağımsızlığın zedelendiği kabul edilir.
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f) Şirket faaliyetlerinin işleyişini takip edebilecek ve üstlendiği görevlerin gereklerini
tam olarak yerine getirebilecek ölçüde şirket işlerine zaman ayırabiliyor olması.

g) Şirketin yönetim kurulunda son on yıl içerisinde altı yıldan fazla yönetim kurulu
üyeliği yapmamış olması.

ğ) Aynı kişinin, şirketin veya şirketin yönetim kontrolünü elinde bulunduran ortakların
yönetim kontrolüne sahip olduğu şirketlerin üçten fazlasında ve toplamda borsada işlem gören
şirketlerin beşten fazlasında bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak görev almıyor olması.

h) Yönetim kurulu üyesi olarak seçilen tüzel kişi adına tescil ve ilan edilmemiş olması.
4.3.7. Aday gösterme komitesi, yönetimin ve yatırımcıların da dahil olmak üzere ba-

ğımsız üyelik için aday tekliflerini, adayın bağımsızlık ölçütlerini taşıyıp taşımaması hususunu
dikkate alarak değerlendirir ve buna ilişkin değerlendirmesini bir rapora bağlayarak yönetim
kurulu onayına sunar.

Bağımsız yönetim kurulu üye adayı, ilgili mevzuat, esas sözleşme ve yukarıda yer alan
kriterler çerçevesinde bağımsız olduğuna ilişkin yazılı bir beyanı aday gösterildiği esnada aday
gösterme komitesine verir.

Yönetim kurulu, aday gösterme komitesinin raporu çerçevesinde bağımsız üye aday
listesini hazırlayarak genel kurul toplantısından en az 60 gün önce ilgili aday gösterme komi-
tesinin raporu ve yönetim kurulu kararı ile birlikte Kurul’a gönderir. Kurul, 4.3.6. numaralı il-
kede belirtilen bağımsızlık kriterleri çerçevesinde yaptığı değerlendirme sonucunda varsa liste
hakkında olumsuz görüşünü 30 gün içerisinde şirkete bildirir. Kurul’un olumsuz görüş bildirmiş
olduğu kişi genel kurula bağımsız üye adayı olarak sunulamaz. Şirket, bağımsız üye aday listesi
ile birlikte adaylığı kabul edilmeyen bağımsız yönetim kurulu üyesi adaylarını, en geç genel
kurul toplantı ilanı ile birlikte KAP’ta açıklar. Bağımsız yönetim kurulu üyesi atamasına ilişkin
genel kurul kararı, karşı oylar ve gerekçeleri ile birlikte şirketin kurumsal İnternet sitesinde
açıklanır.

4.3.8. Bağımsızlığı ortadan kaldıran bir durum ortaya çıktığı takdirde, bu durum ba-
ğımsız üye tarafından gerekçesi ile birlikte KAP’ta açıklanmak üzere derhal yönetim kuruluna
iletilir. Söz konusu üye eş anlı olarak bu durumu ve gerekçesini Kurul’a da yazılı olarak iletir.
Bu durumda bağımsızlığını kaybeden yönetim kurulu üyesi ilke olarak istifa eder. Asgari ba-
ğımsız yönetim kurulu üye sayısının yeniden sağlanmasını teminen, aday gösterme komitesi
yapılacak ilk genel kurul toplantısına kadar görev yapmak üzere boşalan üyeliklere bağımsız
üye seçimi için değerlendirme yapar ve değerlendirme sonucunu yazılı olarak yönetim kuruluna
bildirir. Yönetim kurulu, aday gösterme komitesinin raporu çerçevesinde belirlenen adaylar
arasından bağımsız üye seçimini yapar.

Yönetim kurulu, bağımsız üyeliğin boşalmasından itibaren 30 gün içerisinde, aday gös-
terme komitesinin raporu çerçevesinde belirlenen aday listesini Kurul’a gönderir. Kurul liste
hakkında varsa olumsuz görüşünü 20 gün içerisinde şirkete bildirir. Kurul’un olumsuz görüş
bildirmiş olduğu kişi bağımsız üye olarak belirlenemez. Bu çerçevede yönetim kurulu tarafın-
dan seçilen üyeler ilk genel kurula kadar görev yapar.

Bu maddede yer alan hükümler, bağımsız yönetim kurulu üyesinin istifa etmesi veya
görevini yerine getiremeyecek duruma gelmesi halinde de geçerlidir.

4.3.9. Şirket, yönetim kurulunda kadın üye oranı için % 25’ten az olmamak kaydıyla
bir hedef oran ve hedef zaman belirler ve bu hedeflere ulaşmak için politika oluşturur. Yönetim
kurulu bu hedeflere ulaşma hususunda sağlanan ilerlemeyi yıllık olarak değerlendirir.

4.3.10. Denetimden sorumlu komite üyelerinden en az biri denetim/muhasebe ve finans
konusunda 5 yıllık tecrübeye sahip olmalıdır.
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4.4. Yönetim Kurulu Toplantılarının Şekli
4.4.1. Yönetim kurulu, görevlerini etkin olarak yerine getirebileceği sıklıkta toplanır.

Yönetim kurulu başkanı, diğer yönetim kurulu üyeleri ve icra başkanı/genel müdür ile görüşe-
rek yönetim kurulu toplantılarının gündemini belirler. Üyeler her toplantıya katılmaya ve top-
lantılarda görüş bildirmeye özen gösterir. Elektronik ortamda yönetim kurulu toplantısı yapıl-
masına imkan sağlanır.

4.4.2. Yönetim kurulu başkanı, yönetim kurulu toplantısı gündeminde yer alan konular
ile ilgili bilgi ve belgelerin, eşit bilgi akışı sağlanması amacıyla, toplantıdan yeterli zaman önce
yönetim kurulu üyelerinin incelemesine sunulmasından sorumludur.

4.4.3. Toplantıya katılamayan ancak görüşlerini yazılı olarak yönetim kuruluna bildiren
üyenin görüşleri diğer üyelerin bilgisine sunulur.

4.4.4. Yönetim kurulunda her üyenin bir oy hakkı bulunur.
4.4.5. Yönetim kurulu toplantılarının ne şekilde yapılacağı şirket içi düzenlemeler ile

yazılı hale getirilir.
4.4.6. Yönetim kurulu toplantılarında gündemde yer alan konular açıkça ve her yönü

ile tartışılır. Yönetim kurulu başkanı, yönetim kurulu toplantılarına icracı olmayan üyelerin et-
kin katılımını sağlama yönünde en iyi gayreti gösterir. Yönetim kurulu üyesi, toplantılarda mu-
halif kaldığı konulara ilişkin makul ve ayrıntılı karşı oy gerekçesini karar zaptına geçirtir.

4.4.7. Yönetim kurulu üyesi şirket işleri için yeterli zaman ayırır. Yönetim kurulu üye-
sinin başka bir şirkette yönetici ya da yönetim kurulu üyesi olması veya başka bir şirkete da-
nışmanlık hizmeti vermesi halinde, söz konusu durumun çıkar çatışmasına yol açmaması ve
üyenin şirketteki görevini aksatmaması esastır. Bu kapsamda, üyenin şirket dışında başka görev
veya görevler alması belli kurallara bağlanır veya sınırlandırılır. Yönetim kurulu üyesinin şirket
dışında aldığı görevler ve gerekçesi, grup içi ve grup dışı ayrımı yapılmak suretiyle seçiminin
görüşüldüğü genel kurul toplantısında seçime ilişkin gündem maddesi ile birlikte pay sahiple-
rinin bilgisine sunulur.

4.5. Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komiteler
4.5.1. Yönetim kurulunun görev ve sorumluluklarını sağlıklı bir biçimde yerine getir-

mesini teminen “Denetimden Sorumlu Komite” (bankalar hariç), “Riskin Erken Saptanması
Komitesi” (bankalar hariç), “Kurumsal Yönetim Komitesi”, “Aday Gösterme Komitesi, Ücret
Komitesi” (bankalar hariç) oluşturulur. Ancak yönetim kurulu yapılanması gereği ayrı bir aday
gösterme komitesi ve ücret komitesi oluşturulamaması durumunda, kurumsal yönetim komitesi
bu komitelerin görevlerini yerine getirir.

4.5.2. Komitelerin görev alanları, çalışma esasları ve hangi üyelerden oluşacağı yönetim
kurulu tarafından belirlenir ve KAP’ta açıklanır.

4.5.3. Komitelerin en az iki üyeden oluşması gerekir. İki üyeden oluşması halinde her
ikisinin, ikiden fazla üyesinin bulunması halinde üyelerin çoğunluğunun, icrada görevli olma-
yan yönetim kurulu üyelerinden oluşması zorunludur. Komitelerin başkanları, bağımsız yöne-
tim kurulu üyeleri arasından seçilir. Denetimden sorumlu komitelerin tüm üyelerinin bağımsız
yönetim kurulu üyesi niteliğinde olması gerekir. Yönetim kurulu üyesi olmayan konusunda uz-
man kişiler, denetimden sorumlu komite dışındaki diğer komitelerde üye olabilir.

4.5.4. İcra başkanı/genel müdür komitelerde görev alamaz.
4.5.5. Bir yönetim kurulu üyesinin birden fazla komitede görev almamasına özen gös-

terilir.
4.5.6. Komitelerin görevlerini yerine getirmeleri için gereken her türlü kaynak ve destek

yönetim kurulu tarafından sağlanır. Komiteler, gerekli gördükleri kişiyi toplantılarına davet
edebilir ve görüşlerini alabilir.
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4.5.7. Komiteler, faaliyetleriyle ilgili olarak ihtiyaç gördükleri konularda bağımsız uz-
man görüşlerinden yararlanır. Komitelerin ihtiyaç duydukları danışmanlık hizmetlerinin bedeli
şirket tarafından karşılanır. Ancak bu durumda hizmet alınan kişi/kuruluş hakkında bilgi ile bu
kişi/kuruluşun şirket ile herhangi bir ilişkisinin olup olmadığı hususundaki bilgiye faaliyet ra-
porunda yer verilir.

4.5.8. Komiteler yaptıkları tüm çalışmaları yazılı hale getirir ve kaydını tutar. Komiteler,
çalışmaların etkinliği için gerekli görülen ve çalışma ilkelerinde açıklanan sıklıkta toplanır.
Komiteler, çalışmaları hakkındaki bilgiyi ve toplantı sonuçlarını içeren raporları yönetim ku-
ruluna sunar.

4.5.9. Denetimden Sorumlu Komite
Denetimden sorumlu komite; şirketin muhasebe sistemi, finansal bilgilerinin kamuya

açıklanması, bağımsız denetimi ve şirketin iç kontrol ve iç denetim sisteminin işleyişinin ve
etkinliğinin gözetimini yapar. Bağımsız denetim kuruluşunun seçimi, bağımsız denetim söz-
leşmelerinin hazırlanarak bağımsız denetim sürecinin başlatılması ve bağımsız denetim kuru-
luşunun her aşamadaki çalışmaları denetimden sorumlu komitenin gözetiminde gerçekleştirilir.

Şirketin hizmet alacağı bağımsız denetim kuruluşu ile bu kuruluşlardan alınacak hiz-
metler denetimden sorumlu komite tarafından belirlenir ve yönetim kurulunun onayına sunulur.

Şirketin muhasebe ve iç kontrol sistemi ile bağımsız denetimiyle ilgili olarak şirkete
ulaşan şikayetlerin incelenmesi, sonuca bağlanması, şirket çalışanlarının, şirketin muhasebe
ve bağımsız denetim konularındaki bildirimlerinin gizlilik ilkesi çerçevesinde değerlendirilmesi
konularında uygulanacak yöntem ve kriterler denetimden sorumlu komite tarafından belirlenir.

Denetimden sorumlu komite, kamuya açıklanacak yıllık ve ara dönem finansal tablo-
ların şirketin izlediği muhasebe ilkeleri ile gerçeğe uygunluğuna ve doğruluğuna ilişkin değer-
lendirmelerini, şirketin sorumlu yöneticileri ve bağımsız denetçilerinin görüşlerini alarak kendi
değerlendirmeleriyle birlikte yönetim kuruluna yazılı olarak bildirir.

Denetimden sorumlu komite; en az üç ayda bir olmak üzere yılda en az dört kere top-
lanır ve toplantı sonuçları tutanağa bağlanarak alınan kararlar yönetim kuruluna sunulur. De-
netimden sorumlu komitenin faaliyetleri ve toplantı sonuçları hakkında yıllık faaliyet raporunda
açıklama yapılması gerekir. Denetimden sorumlu komitenin hesap dönemi içinde yönetim ku-
ruluna kaç kez yazılı bildirimde bulunduğu da yıllık faaliyet raporunda belirtilir.

Denetimden sorumlu komite, kendi görev ve sorumluluk alanıyla ilgili tespitlerini ve
konuya ilişkin değerlendirmelerini ve önerilerini derhal yönetim kuruluna yazılı olarak bildirir.

4.5.10. Kurumsal Yönetim Komitesi
Kurumsal yönetim komitesi, şirkette kurumsal yönetim ilkelerinin uygulanıp uygulan-

madığını, uygulanmıyor ise gerekçesini ve bu prensiplere tam olarak uymama dolayısıyla mey-
dana gelen çıkar çatışmalarını tespit eder ve yönetim kuruluna kurumsal yönetim uygulamala-
rını iyileştirici tavsiyelerde bulunur ve yatırımcı ilişkileri bölümünün çalışmalarını gözetir.

4.5.11. Aday Gösterme Komitesi
Aday gösterme komitesi;
a) Yönetim kurulu ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilik pozisyonları için uygun

adayların saptanması, değerlendirilmesi ve eğitilmesi konularında şeffaf bir sistemin oluştu-
rulması ve bu hususta politika ve stratejiler belirlenmesi konularında çalışmalar yapmak,

b) Yönetim kurulunun yapısı ve verimliliği hakkında düzenli değerlendirmeler yapmak
ve bu konularda yapılabilecek değişikliklere ilişkin tavsiyelerini yönetim kuruluna sunmak,

ile sorumludur.
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4.5.12. Riskin Erken Saptanması Komitesi
Riskin erken saptanması komitesi;  şirketin varlığını, gelişmesini ve devamını tehlikeye

düşürebilecek risklerin erken teşhisi, tespit edilen risklerle ilgili gerekli önlemlerin alınması
ve riskin yönetilmesi amacıyla çalışmalar yapmakla sorumlu olup, risk yönetim sistemlerini
en az yılda bir kez gözden geçirir.

4.5.13. Ücret Komitesi
Ücret komitesi;
a) Yönetim kurulu üyelerinin ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ücretlendiril-

mesinde kullanılacak ilke, kriter ve uygulamaları şirketin uzun vadeli hedeflerini dikkate alarak
belirler ve bunların gözetimini yapar,

b) Ücretlendirmede kullanılan kriterlere ulaşma derecesi dikkate alınarak, yönetim ku-
rulu üyelerine ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilere verilecek ücretlere ilişkin önerilerini
yönetim kuruluna sunar.

4.6. Yönetim Kurulu Üyelerine ve İdari Sorumluluğu Bulunan Yöneticilere Sağ-
lanan Mali Haklar

4.6.1. Yönetim kurulu, şirketin belirlenen ve kamuya açıklanan operasyonel ve finansal
performans hedeflerine ulaşmasından sorumludur. Şirketin kamuya açıklanan operasyonel ve
finansal performans hedeflerine ulaşıp ulaşamadığına ilişkin değerlendirme ve ulaşılamaması
durumunda gerekçeleri yıllık faaliyet raporunda açıklanır. Yönetim kurulu, hem kurul hem üye
hem de idari sorumluluğu bulunan yöneticiler bazında özeleştirisini ve performans değerlen-
dirmesini yapar.  Yönetim kurulu üyeleri ve idari sorumluluğu bulunan yöneticiler bu değer-
lendirmeler dikkate alınarak ödüllendirilir veya azledilir.

4.6.2. Yönetim kurulu üyelerinin ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ücretlen-
dirme esasları yazılı hale getirilmeli ve genel kurul toplantısı gündeminde ayrı bir madde olarak
pay sahiplerinin bilgisine sunularak ortaklara bu konuda görüş bildirme imkânı tanınmalıdır.
Bu amaçla hazırlanan ücret politikasına şirketin kurumsal internet sitesinde yer verilir.

4.6.3. Bağımsız yönetim kurulu üyelerinin ücretlendirmesinde kâr payı, pay opsiyonları
veya şirketin performansına dayalı ödeme planları kullanılamaz. Şu kadar ki, bağımsız yönetim
kurulu üyelerinin ücretlerinin bağımsızlıklarını koruyacak düzeyde olması gerekir.

4.6.4. Şirket, herhangi bir yönetim kurulu üyesine veya idari sorumluluğu bulunan yö-
neticilerine borç veremez, kredi kullandıramaz, verilmiş olan borçların veya kredilerin süresini
uzatamaz, şartlarını iyileştiremez, üçüncü bir kişi aracılığıyla şahsi kredi adı altında kredi kul-
landıramaz veya lehine kefalet gibi teminatlar veremez. Ancak bireysel kredi veren kuruluşlar,
herkes için uyguladığı şartlarda söz konusu kişilere kredi verebilir ve bu kişileri diğer hizmet-
lerinden yararlandırabilir.

4.6.5. Yönetim kurulu üyelerine ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilere verilen üc-
retler ile sağlanan diğer tüm menfaatler3, yıllık faaliyet raporu vasıtasıyla kamuya açıklanır.
Kişi bazında açıklama yapılması esastır.
———————————
3 Yapılan ödemeler; maaş, ikramiye, diğer düzenli ve arızi ödemeler gibi nakdi, pay, paya dayalı
türev ürünler, çalışanlara  pay edindirme planları kapsamında verilen pay alım opsiyonları,
mülkiyeti verilen ve/veya kullanım için tahsis edilen ev, otomobil gibi gayri nakdi olarak ya-
pılan ödemeler ve sağlanan tüm menfaatleri kapsar.
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Sermaye Piyasası Kurulundan:
GERİ ALINAN PAYLAR TEBLİĞİ

(II-22.1)

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, halka açık ortaklıkların kendi paylarını satın alması

veya rehin olarak kabul etmesine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.
Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ, ortaklıkların kendi paylarını satın alması veya rehin olarak

kabul etmesine, geri alınan payların elden çıkarılması veya itfasına, bu hususların kamuya açık-
lanmasına ve geri alımların bilgi suistimali veya piyasa dolandırıcılığı sayılmayacağı hallere
ilişkin usul ve esasları düzenler. Bu Tebliğ hükümleri, ortaklık tarafından kendi paylarının satın
alınması sonucunu doğuracak bir sermaye piyasası aracı satın alınması veya ihraç edilmesi du-
rumlarında da geçerlidir.

(2) Bu Tebliğde yer alan hükümler;
a) Ortaklığın bağlı ortaklığının ortaklık paylarını satın alması,
b) Üçüncü bir kişinin kendi adına ancak ortaklık veya ortaklığın bağlı ortaklığı hesabına

ortaklık paylarını satın alması,
c) Üçüncü bir kişinin kendi adına ancak ortaklık hesabına ortaklık paylarını rehin olarak

kabul etmesi,
hallerinde de uygulanır. Paylarının satın alınması amacıyla ortaklığın ve/veya bağlı or-

taklığının üçüncü kişilerle yaptığı konusu avans, ödünç ve teminat verilmesi olan işlemler de
bu fıkra kapsamında değerlendirilir.

(3) Bu Tebliğ hükümleri, değişken sermayeli yatırım ortaklıkları ile paylarını nitelikli
yatırımcılara arz eden yatırım ortaklıkları için uygulanmaz.

(4) Birleşme amaçlı ortaklıklar gönüllü geri alım programı haricinde paylarını geri ala-
mazlar. Bu ortaklıkların, gönüllü geri alım programı çerçevesinde gerçekleştirecekleri geri
alımlar için bu Tebliğ hükümleri uygulanmaz.

(5) Ortaklıkların tabi olduğu özel kanunlarındaki hükümler saklıdır.
Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Tebliğ, 6/12/2012 tarihli ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanu-

nunun 22 nci, 48 inci, 101 inci ve 108 inci maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Tebliğde geçen;
a) Bağlı ortaklık: Kurulun finansal raporlamaya ilişkin düzenlemeleri ile TMS/TFRS

hükümleri çerçevesinde ortaklık tarafından kontrol edilen şirketleri,
b) Birleşme amaçlı ortaklık: Kurulun birleşme ve bölünmeye ilişkin düzenlemelerinde

tanımlanan ortaklığı,
c) Borsa: Kanunun 3 üncü maddesinde tanımlanan sistemler ve pazar yerlerini,
ç) Değişken sermayeli yatırım ortaklıkları: Kanunun 50 nci maddesinde tanımlanan de-

ğişken sermayeli yatırım ortaklıklarını,
d) Geri alım: Bu Tebliğ kapsamında ortaklığın kendisi veya bağlı ortaklıkları tarafından

ortaklık paylarının satın alınmasını,
e) Geri alım programı, program: Ortaklık paylarının geri alımına ilişkin bu Tebliğde

belirlenen çerçevede hazırlanıp ortaklık genel kurulu tarafından onaylanan usul ve esasları,
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f) Geri alınan paylar: Bu Tebliğ kapsamında ortaklığın kendisi veya bağlı ortaklıkları
tarafından satın alınan kendi paylarını,

g) Gönüllü geri alım programı: Birleşme amaçlı ortaklığın taraf olduğu birleşme işle-
minin onaylandığı genel kurul toplantısında olumsuz oy kullanan pay sahiplerine veya birleşme
amaçlı ortaklığın sona ermesi durumunda kurucular dışındaki tüm pay sahiplerine ait payların
halka açılma nedeniyle düzenlenen izahnamede belirtilen esas ve usuller çerçevesinde belirle-
nen fiyatlar üzerinden satın alınmasına imkan veren programı,

ğ) Halka açık ortaklık, ortaklık: Payları halka arz edilmiş olan veya halka arz edilmiş
sayılan anonim ortaklıkları,

h) Kanun: 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanununu,
ı) Kurul: Sermaye Piyasası Kurulunu,
i) TMS/TFRS: Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu tarafından

yürürlüğe konulmuş olan Türkiye Muhasebe/Finansal Raporlama Standartları ile bunlara ilişkin
ek ve yorumları,

j) TTK: 13/1/2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununu,
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Geri Alım Programına İlişkin Genel Esaslar ve Yetkilendirme

Geri alım programına ilişkin yetkilendirme
MADDE 5 – (1) Bu Tebliğ hükümlerine göre ortaklıkların geri alım yapabilmesi için

genel kurulun yönetim kurulunu yetkilendirmesi esastır. Söz konusu yetki, yönetim kurulu ta-
rafından hazırlanan geri alım programının genel kurul toplantısında onaylanması suretiyle ve-
rilir. Geri alım programının genel kurul toplantısında onaylanması suretiyle yetkilendirilen yö-
netim kurulu, bu yetkiyi belirleyeceği gerçek veya tüzel kişilere devredebilir.

(2) Ortaklık paylarının bağlı ortaklıkları tarafından geri alımının yapılabilmesi için, or-
taklık genel kurulunda geri alım programının onaylanması ve bağlı ortaklığın yönetim kurulu-
nun da söz konusu program çerçevesinde geri alım yapacağına ilişkin bir karar alması şarttır.
Bağlı ortaklığın da halka açık bir ortaklık olması durumunda; söz konusu bağlı ortaklığın ana
ortağı olan ortaklığın paylarında geri alım yapabilmesi için, geri alım programının bağlı ortaklık
genel kurulunca da onaylanması zorunludur.

(3) Geri alım programının onaylanacağı genel kurul toplantılarında, ortaklığın esas söz-
leşmesinde daha ağır nisaplar öngörülmediği takdirde TTK’nın 418 inci maddesinde yer alan
toplantı ve karar nisapları uygulanır.

(4) Payları borsada işlem gören ortaklıklar, yakın ve ciddi bir kayıptan kaçınmak ama-
cıyla genel kurulun yetkilendirmeye ilişkin kararı olmadan yönetim kurulu kararıyla da, bu
Tebliğin 12 nci maddesindeki kamuyu aydınlatmaya ilişkin yükümlülüklere uymak şartıyla
geri alım yapabilir. Bağlı ortaklıklar, ana ortaklığın paylarında geri alım yapabilmek için bu
istisnadan yararlanamaz. Genel kurulca onaylanmış bir geri alım programı olmadan yönetim
kurulunun yakın ve ciddi bir kayıptan kaçınmak amacıyla aldığı geri alım kararı yapılacak ilk
genel kurul toplantısına kadar geçerlidir.

(5) Ortaklık paylarının günlük ağırlıklı ortalama fiyatının yönetim kurulu karar tarihin-
den önceki son bir ayda,

a) Nominal değerinin altında seyretmesi veya
b) Yüzde yirminin üzerinde değer kaybetmesi,
durumlarında yakın ve ciddi bir kaybın varlığı kabul edilir.
(6) Beşinci fıkrada belirtilen haller dışında yönetim kurulu kararı ile geri alım yapıla-

bilmesi için, ortaklık tarafından işlem öncesinde Kurulun onayının alınması gereklidir.
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Payları borsada işlem görmeyen ortaklıkların geri alım işlemlerine ilişkin özel hü-
kümler

MADDE 6 – (1) Payları borsada işlem görmeyen ortaklıklar veya bağlı ortaklıkları,
yakın ve ciddi bir kaybın önlenmesi gerekçesi ile genel kurul kararı olmaksızın yönetim kurulu
kararıyla geri alım yapamazlar.

(2) Geri alım, ortaklık genel kurulu tarafından onaylanmış geri alım programı çerçeve-
sinde ortaklığın kendisi veya paylarını satın alacak bağlı ortaklığı tarafından yönetim kurulu
kararıyla ortaklara yapılacak gönüllü pay alım teklifi suretiyle gerçekleştirilir. Bu amaç için
yapılacak pay alım teklifinde ödenecek bedelin nakit olması zorunludur. Pay alım teklifine ka-
tılmak için talepte bulunulan payların sayısının pay alım teklifine konu pay sayısından fazla
olması durumunda, satın alınacak payların belirlenmesi için yapılacak dağıtım pay sahipleri
arasında eşitsizlik yaratmayacak şekilde oransal dağıtım yöntemine göre yapılır. Gönüllü pay
alım teklifinde bulunmak üzere, geri alım programının uygulanmasına başlanılması planlanan
tarihten en geç iki ay öncesinde pay alım teklifi bilgi formunun onaylanması talebiyle Kurula
başvurulur. Pay alım teklifi Ek-1’de yer alan bilgi formu kullanılarak yapılır.

(3) Pay alım teklifi bilgi formunda yer verilecek geri alım fiyatı, Kurulun ilgili düzen-
lemelerine göre hazırlanacak değerleme raporu ile tespit edilir. Geri alım programının onay-
lanmasına ilişkin yapılacak genel kurul gündem ilanında, bu değerleme raporuna ulaşılabilecek
yerler ve varsa internet sitesi hakkında bilgi verilir.

(4) Kurul düzenlemeleri uyarınca payları borsada işlem gören ortaklıkların altı aylık
finansal tablolarının kamuya ilan tarihinden sonra gerçekleştirilecek geri alıma yönelik pay
alım tekliflerinde; payları borsada işlem görmeyen ortaklık bağımsız denetime tabi ise, bağım-
sız denetçi tarafından incelemeden geçirilmiş altı aylık ara dönem finansal tabloların hazırla-
tılması, ortaklık merkezinde incelemeye açık tutulması ve varsa ortaklık internet sitesinde ilanı
ile özel durum açıklaması eki olarak Kurula iletilmesi zorunludur.

(5) Kurulca onaylanmış pay alım teklifi bilgi formu; en çok altı iş günü içinde ortaklık
merkezinin bulunduğu yerde yayımlanan mahalli ve/veya ülke çapında yayımlanan veya da-
ğıtılan en az bir gazetede ve varsa ortaklığın kendi internet sitesi ile Kurulun internet sitesinde
ilan edilir.

(6) Payları borsada işlem görmeyen ortaklıkların genel kurul tarafından onaylanmış
geri alım programında, bu Tebliğin 8 inci maddesinin birinci fıkrasının (a), (b), (c), (e), (f), (g),
(ğ), (h) ve (i) bentlerinin yanı sıra aşağıdaki hususlara da yer verilir:

a) Değerleme raporunun özeti,
b) Geri alıma konu paylar için değerleme raporunda tespit edilen birim pay değerine

yukarı ve aşağı yönde yüzde on marj uygulanmak suretiyle belirlenen alt ve üst fiyat limitleri,
c) Payların alım-satıma konu olması durumunda, varsa son yıl ile son üç aydaki en yük-

sek ve en düşük fiyat bilgisi.
(7) Pay alım teklifine ilişkin bu Tebliğde düzenlenmeyen hallerde Kurulun ilgili dü-

zenlemeleri kıyasen uygulanır.
Geri alım programının süresi
MADDE 7 – (1) Genel kurul tarafından onaylanmış geri alım programının süresi pay-

ları borsada işlem gören ortaklıklar için azami üç yıl, payları borsada işlem görmeyen ortak-
lıklar için ise azami bir yıldır. Geri alım programında herhangi bir süre belirtilmemiş olması
durumunda azami süre boyunca, süreli bir programın onaylanması durumunda ise ilgili süre
boyunca söz konusu program yürürlükte olacaktır. Süreli geri alım programlarının bitmesini
takiben yeni bir programın uygulanabilmesi için yeni bir genel kurul kararı alınması gerekli-
dir.
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(2) Birinci fıkrada belirlenen üç yıllık program süresi, amacı ortaklığın kendi veya bağlı
ortaklarının çalışanlarına yönelik uygulayacağı pay edindirme planları olan geri alım program-
larında beş yıla ve paya dönüştürülebilir veya pay ile değiştirilebilir sermaye piyasası aracı ih-
racında ilgili sermaye piyasası aracının vadesine kadar uzatılabilir.

Geri alım programının unsurları
MADDE 8 – (1) Yönetim kurulu tarafından hazırlanarak onay için genel kurula sunu-

lacak geri alım programında aşağıdaki hususlara yer verilmesi zorunludur:
a) Geri alımın amacı.
b) Varsa geri alım programının uygulanacağı süre.
c) Geri alıma konu azami pay sayısı.
ç) Geri alıma konu azami pay sayısına ulaşılmasını takiben programın sonlandırılacağı.
d) Geri alıma konu paylar için belirli bir göstergeye endekslenerek oransal veya sabit

olarak belirlenen alt ve üst fiyat limitleri ile fiyatın düzeltilmesini gerektirecek işlemlerin ger-
çekleşmesi durumunda bu hususun nasıl dikkate alınacağı.

e) Belirlenmişse program süresince geri alınan payların satış esasları.
f) Geri alım için ayrılan fonun toplam tutarı ve kaynağı.
g) Geri alınan ve halen elden çıkarılmamış olan payların sayısı ve sermayeye oranı ile

varsa bir önceki programın sonuçları.
ğ) Geri alım programının ortaklığın finansal durumu ve faaliyet sonuçları üzerindeki

muhtemel etkilerine ilişkin açıklamalar.
h) Program kapsamında varsa geri alımda bulunabilecek bağlı ortaklıklara ilişkin bil-

giler.
ı) Yıllık ve son üç aydaki en yüksek, en düşük ve ağırlıklı ortalama pay fiyatı bilgisi.
i) Varsa ilişkili tarafların bu işlemden sağlayacağı faydalar.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Sınırlamalar

Geri alınan paylara ilişkin işlem sınırları
MADDE 9 – (1) Ortaklıkların bu Tebliğ hükümleri çerçevesinde geri alınan paylarının

nominal değeri, daha önceki alımlar dahil ortaklıkların ödenmiş veya çıkarılmış sermayesinin
yüzde onunu aşamaz. Geri alınan paylardan program süresince elden çıkarılanlar bu oranın he-
saplanmasında indirim kalemi olarak dikkate alınmaz.

(2) Payları borsada işlem gören ortaklıkların geri alınan payları borsada işlem gören
nitelikte olmalı ve geri alım işlemleri yalnızca borsanın ortaklık paylarının işlem gördüğü pa-
zarında gerçekleştirilmelidir. Önceden Kurulun uygun görüşünün alınması koşuluyla, bu Teb-
liğin 6 ncı maddesinde düzenlenen pay alım teklifi suretiyle geri alım işlemi kıyasen payları
borsada işlem gören ortaklıklar tarafından da uygulanabilir.

(3) Geri alınan payların toplam bedeli, Kurul düzenlemeleri çerçevesinde kâr dağıtımına
konu edilebilecek kaynakların toplam tutarını aşamaz. Geri alım programı çerçevesinde ger-
çekleştirilecek geri alım işlemi öncesinde, Kurul düzenlemelerine uygun olarak hazırlanmış
ve genel kurulda onaylanmış son yıllık finansal tablolar üzerinden söz konusu şarta uyum sağ-
lanmasının temini yönetim kurulunun sorumluluğundadır.

Geri alım ve satım işlemlerinin yapılamayacağı haller
MADDE 10 – (1)  Ortaklıkça açıklanması ertelenmiş içsel bilgiler olması durumunda,

bu Tebliğ kapsamında herhangi bir geri alım veya satım işlemi yapılamaz.
(2) Esas sermaye sisteminde olan ortaklıklar tarafından sermaye artırımına ilişkin genel

kurul kararı alındığı tarihten, kayıtlı sermaye sisteminde olan ortaklıklar tarafından ise sermaye
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artırımına ilişkin yönetim kurulu kararı alındığı tarihten sermaye artırım işlemlerinin tamam-
landığı tarihe kadar, ortaklıklar ve/veya bağlı ortaklıkları tarafından bu Tebliğ kapsamında bir
geri alım veya satım işlemi yapılamaz.

Kurulun sınırlama yetkisi ve ilk halka arzlardaki kısıtlar
MADDE 11 – (1) Bu Tebliğ hükümleri çerçevesinde genel kurul tarafından onaylanmış

bir geri alım programının bulunması halinde bu program süresince veya bu Tebliğin 5 inci
maddesinin dördüncü fıkrası uyarınca geri alım kararı alınması durumunda, ortaklığın yönetim
kontrolünü elinde bulunduran ortakları veya bunlarla yakından ilişkili kişiler tarafından ortaklık
paylarının borsada satış işlemi gerçekleştirilemez.

(2) Birinci fıkra hükmü saklı kalmak üzere, bu Tebliğin 12 nci maddesinin dördüncü
fıkrası uyarınca açıklanan sürenin başlangıç ve bitiş tarihleri arasında veya bu Tebliğin 5 inci
maddesinin dördüncü fıkrası uyarınca geri alım kararı alınması durumunda, ortaklıkta ve/veya
bağlı ortaklıklarında Kurulun özel durumlara ilişkin düzenlemelerinde tanımlanan idari sorum-
luluğu bulunan kişiler ile bunlarla yakından ilişkili kişiler tarafından ortaklık paylarının borsada
satış işlemi gerçekleştirilemez.

(3) Payların ilk halka arzında ortaklık ve/veya bağlı ortaklıkları tarafından bu Tebliğ
hükümleri çerçevesinde pay satın alınamaz. Bu yasağa aykırı işlemler TTK’nın 388 inci mad-
desi hükümleri çerçevesinde ortaklığın kendi payını taahhüt etmesi sayılır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Kamuyu Aydınlatma

Payları borsada işlem gören ortaklıkların geri alım işlemlerine ilişkin kamuyu ay-
dınlatma yükümlülükleri

MADDE 12 – (1) Yönetim kurulu tarafından hazırlanan geri alım programı, ilan ve
toplantı günleri hariç olmak üzere genel kurul toplantısı tarihinden en az üç hafta önce ortaklık
tarafından yapılacak bir özel durum açıklaması ile kamuya duyurulur ve eşanlı olarak ortaklığın
internet sitesinde yayımlanır.

(2) Onaya sunulmuş bir geri alım programında genel kurul tarafından herhangi bir de-
ğişiklik yapılması durumunda değiştirilmiş program, genel kurul tarihini izleyen ilk iş günü
ortaklık tarafından yapılacak bir özel durum açıklaması ile kamuya duyurulur ve eşanlı olarak
ortaklığın internet sitesinde yayımlanır.

(3) Bu Tebliğin 5 inci maddesinin ikinci fıkrası uyarınca alınacak yetkili organ karar-
larının, ortaklığın bağlı ortaklığının halka açık olması halinde ortaklık ve/veya bağlı ortaklığı,
halka açık olmaması halinde ise ortaklık tarafından kamuya açıklanması gereklidir.

(4) Program uyarınca geri alım işlemlerine başlanmadan iki iş günü önce, ortaklık
ve/veya bağlı ortaklığı tarafından, geri alım yapılması planlanan dönemin başlangıç ve bitiş
tarihleri, geri alıma konu payların nominal tutarı ile sermayeye oranına ilişkin özel durum açık-
laması yapılır.

(5) Her bir geri alım işlemi için ortaklık ve/veya bağlı ortaklığı tarafından; işlem tarihini
izleyen iş günü seans başlamadan önce, işleme konu payların nominal tutarı, sermayeye oranı,
işlem fiyatı, program çerçevesinde daha önce geri alınan payların nominal tutarı, varsa bu pay-
lara bağlı imtiyazlar ve işlem tarihi hususlarını içeren bir özel durum açıklaması yapılır.

(6) Daha önceki alımlar dahil, geri alınan payların elden çıkarılması durumunda ortaklık
ve/veya bağlı ortaklığı tarafından; işlem tarihini izleyen iş günü seans başlamadan önce, işleme
konu payların nominal tutarı, işlem fiyatı, sermayeye oranı, kalan payların sermaye oranı, ger-
çekleşen kazanç/kayıp tutarı, varsa bu paylara bağlı imtiyazlar ve işlem tarihi hususlarını içeren
bir özel durum açıklaması yapılır.
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(7) Ortaklık ve/veya bağlı ortaklığı tarafından; bu maddenin dördüncü fıkrası uyarınca
açıklanan sürenin bitmesini, programın sona ermesini ve program kapsamında veya bu Tebliğin
5 inci maddesinin dördüncü fıkrası uyarınca planlanan geri alımların tamamlanmasını izleyen
üç iş günü içerisinde geri alınan paylar için ödenmiş olan azami ve ortalama bedel, geri alımın
maliyeti ile kullanılan kaynak, geri alınan toplam pay sayısı ve bu payların sermayeye oranı
kamuya açıklanır. Ortaklık ve/veya bağlı ortaklığı tarafından geri alınan payların program sü-
resince elden çıkarılmış olması durumunda ek olarak aynı şekilde; elden çıkarılan payların top-
lam nominal tutarı, toplam kazanç/kayıp tutarı ile ortalama satış fiyatı, varsa alım satıma konu
paylara bağlı imtiyazlar ve işlem tarihleri açıklanır. Geri alım programı çerçevesinde gerçek-
leştirilen işlemlerin özeti mahiyetindeki bu bilgiler ayrıca ilk genel kurulda ortakların bilgisine
sunulur.

(8) Payları borsada işlem gören ortaklıkların yönetim kurulları tarafından yakın ve ciddi
bir kayıptan kaçınmak amacıyla yapılacak geri alım işlemlerine ilişkin olarak;

a) Geri alım işlemlerine başlanmasından en az iki iş günü önce ortaklık tarafından ya-
pılacak bir özel durum açıklaması ile geri alım yapılacağı hususu, söz konusu geri alımın amacı,
geri alıma konu pay miktarı ve ödenecek azami tutar kamuya duyurulur.

b) Geri alımlar kapsamında ve geri alımların tamamlanması üzerine gerekli özel durum
açıklamaları yapılır.

c) Yönetim kurulu tarafından ayrıca, geri alımın amacı, kullanılan kaynak ile geri alım-
ların özeti mahiyetindeki yedinci fıkrada belirtilen bilgiler ilk genel kurulda ortakların bilgisine
sunulur.

(9) Ortaklıklar ve/veya bağlı ortaklıkları, bu Tebliğ kapsamında yapacakları özel durum
açıklamalarına ilişkin olarak bu Tebliğde hüküm bulunmayan hallerde Kurulun özel durumlara
ilişkin düzenlemelerine uymakla yükümlüdür.

Payları borsada işlem görmeyen ortaklıkların geri alım işlemlerine ilişkin kamuyu
aydınlatma yükümlülükleri

MADDE 13 – (1) 12 nci maddenin birinci, ikinci, üçüncü ve dokuzuncu fıkralarına ek
olarak;

a) Genel kurulca onaylanan bir geri alım programı çerçevesinde Kurula gönüllü pay
alım teklifi yapmak üzere başvuruda bulunulması durumunda konu hakkında bir özel durum
açıklaması yapılır.

b) Gönüllü pay alım teklifi süresinin bitiminde, pay alım teklifi süresince geri alınan
payların toplam nominal değeri ile geri alım için ödenen toplam tutar ve pay alım teklifine kar-
şılık veren toplam pay sahibi sayısı bir özel durum açıklamasıyla kamuya duyurulur. Açıkla-
mada, gönüllü pay alım teklifi sonrasında oluşan ortaklık yapısına ve yönetim kontrolü duru-
muna da yer verilir.

BEŞİNCİ BÖLÜM
Bilgi Suistimali veya Piyasa Dolandırıcılığı Sayılmayan Haller ve İşlem Esasları

Bilgi suistimali veya piyasa dolandırıcılığı sayılmayan haller
MADDE 14 – (1) Payları borsada işlem gören ortaklıklar ve bağlı ortaklıkları, bu Tebliğ

hükümlerine uygun olarak gerçekleştirecekleri geri alım işlemlerini aşağıdaki şartların tama-
mına uymak suretiyle gerçekleştirmeleri durumunda Kanunun 108 inci maddesinin birinci fık-
rasının (b) bendindeki istisnadan yararlanırlar:

a) Genel kurulca onaylanmış bir geri alım programı çerçevesinde geri alım yapılması,
b) Sadece ödenmiş veya çıkarılmış sermayenin azaltılması, paya dönüştürülebilir veya

pay ile değiştirilebilir sermaye piyasası araçları ihracı veya çalışanlara yönelik pay edindirme
programları neticesinde doğan yükümlülüklerin yerine getirilmesi amacıyla geri alım yapıl-
ması,
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c) Geri alım programı süresi boyunca paylara ilişkin herhangi bir satış işlemi gerçek-
leştirilmemesi.

(2) Bu Tebliğ hükümleri çerçevesinde gerçekleştirilen işlemlerden birinci fıkradaki
esaslara uyulmadan gerçekleştirilenler, Kanunun 101, 106 ve 107 nci maddeleri kapsamında
incelemeye tabi olup; söz konusu maddelere aykırılık tespit edilmesi durumunda sorumlular
hakkında gerekli yaptırımlar uygulanır.

İşlem esasları
MADDE 15 – (1) Payları borsada işlem gören ortaklıklar ve/veya bağlı ortaklıkları ta-

rafından bu Tebliğ çerçevesinde gerçekleştirilecek tüm geri alım işlemlerinde borsa tarafından
belirlenen işlem kurallarına ek olarak aşağıdaki kurallara uyulması zorunludur:

a) Birinci seansın açılış seansı ve son 15 dakikası ile ikinci seansın açılış ve kapanış
seansları içinde, geri alım programı dahilinde emir verilemez ve işlem gerçekleştirilemez.

b) Geri alım için verilen fiyat emri, mevcut fiyat tekliflerinden veya en son gerçekleşen
satış fiyatından daha yüksek olamaz.

c) Ortaklık ve/veya bağlı ortaklıkları tarafından bir günde geri alımı yapılabilecek top-
lam pay miktarı, payların işlem gününden önceki 20 günlük işlem miktarı ortalamasının yüzde
yirmi beşini geçemez.

ç) Program kapsamındaki bir geri alım işleminin türev araçlar aracılığıyla yapılması
durumunda; söz konusu türev araçların kullanım fiyatı, mevcut bağımsız fiyat tekliflerinden
veya en son gerçekleşen bağımsız satış fiyatından daha yüksek olamaz.

d) Likiditenin düşük olduğu paylarda (c) bendinde belirtilen limit, Kuruldan önceden
onay alınması ve gerekli özel durum açıklamalarının yapılması şartıyla yüzde elliye kadar yük-
seltilebilir. Likiditenin düşük olduğu paylara ilişkin belirleme Kurul tarafından yapılır.

ALTINCI BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

İstisnalar
MADDE 16 – (1) Ortaklık paylarının;
a) Ödenmiş veya çıkarılmış sermayenin azaltılması çerçevesinde,
b) Külli halefiyet kuralının gereği olarak,
c) Bir kanuni satın alma yükümlülüğü nedeniyle,
ç) Karşılıksız olarak,
d) Azınlık haklarının korunmasına yönelik olarak alınmış bir Kurul veya mahkeme ka-

rarı neticesinde,
e) Cebri icradan veya mahkeme kararı ile ortaklığın alacağının tahsili amacına yönelik

olarak,
f) Kurulun ilgili düzenlemeleri uyarınca ayrılma veya ortaklıktan çıkarma/satma hak-

kının kullandırılması nedeniyle
elde edilmesi durumlarında ortaklıklar veya bağlı ortaklıkları, bu Tebliğin 5 ve 6 ncı

maddelerindeki yetkilendirme esasları ile 9 uncu maddesinde yer verilen sınırlamalara tabi ol-
mazlar.

(2) Sabit sermayeli menkul kıymet yatırım ortaklıklarının geri alımda bulunmaları du-
rumunda ise; bu Tebliğin 5 ve 6 ncı maddelerindeki yetkilendirme esasları ile 9 uncu madde-
sinin birinci fıkrasındaki sınırlama uygulanmaz. Sabit sermayeli menkul kıymet yatırım ortak-
lıklarının daha önceki alımlar dahil geri alınan paylarının nominal değeri, ödenmiş veya çıka-
rılmış sermayelerinin yüzde yirmisini ve fiili dolaşımdaki pay oranının yüzde otuzunu aşamaz.
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Aracı kurumların işlemlerinde istisna
MADDE 17 – (1) Yürürlükte bulunan bir geri alım programı olan halka açık aracı ku-

rumların; program kapsamındaki alım satım kararları dahil doğrudan ve/veya dolaylı olarak
içsel bilgilerine erişimi olan personel ile aracı kurumun paylarında müşteri adına işlem yapma
yetkisi olan personeli arasında bilgi akışının önlenmesine dair gerekli tedbirlerin alınmış olması
kaydıyla, müşterileri hesabına kendi payları üzerinde yapacağı işlemler bu Tebliğin 10 uncu
maddesinin birinci fıkrasından muaftır.

(2) Ortaklık yönetim kurulunun, bu Tebliğin 5 inci maddesinin birinci fıkrasındaki yet-
kiyi doğrudan veya dolaylı olarak sermaye veya yönetim olarak ortaklıkla ilişkisi bulunmayan
geniş yetkili bir aracı kuruma devretmesi ve aracı kurumun geri alım programı kapsamındaki
alım satım kararlarını tamamen ortaklıktan bağımsız olarak ve ortaklıktan etkilenmeksizin al-
ması şartıyla, ortaklık bu Tebliğin 10 uncu maddesinin birinci fıkrasından muaftır.

Geri alınan paylara ilişkin haklar
MADDE 18 – (1) Geri alınan paylar ortaklıkların genel kurullarında toplantı nisabının

hesaplanmasında dikkate alınmaz.
(2) Ortaklıkların geri alınan paylardan kaynaklanan bedelsiz paylara ilişkin hakları sak-

lıdır. Ortaklıkların elde ettikleri bedelsiz paylar dahil geri alınan payları, kar payı ve yeni pay
alma hakkı hariç hiçbir pay sahipliği hakkı vermez. Geri alınan paylara ilişkin yeni pay alma
hakları, pazar açılması koşuluyla süresi içerisinde ortaklık tarafından ilgili pazarda satılır. Sa-
tılamayan yeni pay alma hakları nedeniyle kalan payların satış süreci ilgili düzenlemeler uya-
rınca gerçekleştirilir. Bağlı ortaklıkların satın aldığı ana ortaklığın paylarına ait oy hakları ile
buna bağlı diğer haklar kendiliğinden donar.

(3) Hakların donması hali, ancak payların ortaklığın veya bağlı ortaklığının elinde bu-
lunduğu süreyle sınırlıdır. Bu payların üçüncü kişilere devri ile birlikte ortaklık hakları kendi-
liğinden doğar.

Geri alınan payların elden çıkarılması ve itfası
MADDE 19 – (1) Geri alınan paylar ile bu paylar nedeniyle edinilmiş bedelsiz paylar

bu Tebliğin 9 uncu maddesinin birinci ve üçüncü fıkrasındaki şartlara uymak şartıyla süresiz
olarak elde tutulabilir.

(2) Bu Tebliğ hükümlerine aykırı olarak geri alınan paylar, geri alım tarihinden itibaren
en geç bir yıl içinde elden çıkarılır. Bu süre boyunca satılamayan paylar sermaye azaltımı su-
retiyle itfa edilir.

(3) Bu Tebliğin 16 ncı maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi hariç olmak üzere geri
alınan payların ortaklığın ödenmiş veya çıkarılmış sermayesinin yüzde onunu aşan kısmı, her-
hangi bir kayba yol açmadan devirleri mümkün olur olmaz ve her halükarda elde edilmelerin-
den itibaren üç yıl içinde elden çıkarılır. Bu süre zarfında elden çıkarılmayan paylar sermaye
azaltımı suretiyle derhal itfa edilir.

(4) Geri alımda bulunan sabit sermayeli menkul kıymet yatırım ortaklıkları, bu Tebliğin
16 ncı maddesinin ikinci fıkrasındaki şartlara uymak kaydıyla geri alınan payları süresiz olarak
elde tutabilir.

(5) Payları borsada işlem görmeyen ortaklıklar tarafından bir geri alım programı çer-
çevesinde geri alınan paylar ancak programın tamamlanmasını takiben elden çıkarılabilir. Bu
ortaklıklar, geri alınan payların satışını sadece ikincil halka arz veya yeni pay alma hakkı kul-
landırılmasına ilişkin usullere uymak suretiyle yapabilir. Geri alınan paylar nedeniyle edinilmiş
bedelsiz payların satışında da aynı koşullar aranır. Bu işlemlerin gerçekleştirilmesinden önce
Kurula başvuru yapılması zorunludur.
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(6) Payları borsada işlem gören ortaklıklar, geri alınan paylarını bu Tebliğin 12 nci mad-
desinin dördüncü fıkrası uyarınca açıklanan süre hariç olmak üzere ilgili geri alım programı
süresince veya program sona erdikten sonra borsada satış yoluyla elden çıkarabilir. Geri alınan
paylara ilişkin borsanın toptan satışlar pazarında gerçekleştirilen satış işlemleri de borsada satış
olarak kabul edilir. Bu pazarda yapılacak üçüncü kişilere pay satışları ilgili pazardaki marjlar
dahilinde gerçekleştirilir. İlişkili kişilere pay satışında fiyat, borsanın toptan satışlar pazarı dü-
zenlemeleri uyarınca belirlenecek baz fiyattan aşağı olamaz. Geri alınan paylar nedeniyle edi-
nilmiş bedelsiz paylar için de aynı esaslar uygulanır.

(7) Geri alınan payların satışının bağlı ortaklıklar arasında olması durumunda, finansal
durum ile yönetim yapısına bir etkisi olmaması ve öncesinde Kurul onayının alınması koşuluyla
borsada satış sınırlamasına uyulmayabilir.

(8) Geri alım programının amaçları çerçevesinde, ortaklık ve/veya bağlı ortaklığının
çalışanlarına yönelik pay edindirme programları ve paya dönüştürülebilir veya pay ile değişti-
rilebilir sermaye piyasası araçları ile payların değiştirilmesi veya paya dönüştürülmesi duru-
munda, beşinci fıkradaki koşullar ve altıncı fıkradaki borsada satışa ilişkin kısıtlamalar uygu-
lanmaz.

(9) Geri alınan paylar Kurulun fon çıkışı gerektirmeyen sermaye azaltımı usullerine
göre itfa edilir.

Geri alınan payların muhasebeleştirilmesi
MADDE 20 – (1) Geri alınan payların muhasebeleştirilmesinde Kurulun finansal ra-

porlamaya ilişkin düzenlemeleri ile TMS/TFRS’ler esas alınır.
(2) Geri alınan payların geri alım bedeli kadar yedek akçe ayrılarak öz kaynaklar altında

kısıtlanmış yedek olarak sınıflandırılır. Geri alınan payların ve söz konusu yedek akçelerin fi-
nansal tablolarda gösterimi Kurul tarafından ilan edilen formatlar uyarınca yapılır. Bu fıkra
kapsamında ayrılan yedekler, geri alınan paylar satıldıkları veya itfa edildikleri takdirde geri
alım değerlerini karşılayan tutarda serbest bırakılır.

Ortaklıkların kendi paylarını rehin olarak kabul etmesi
MADDE 21 – (1)  Ortaklıkların kendi paylarını rehin olarak kabul etmesi işlemlerinde;

bu Tebliğin 2 nci maddesi, 5 inci maddesi, 6 ncı maddesinin birinci fıkrası, 7 nci maddesi, 8 inci
maddesi, 9 uncu maddesinin birinci ve üçüncü fıkraları ile 10, 11, 12, 13, 16, 18, 19 ve 20 nci
maddeleri kıyasen uygulanır. Ancak mülkiyetin rehin verende kaldığı rehin sözleşmelerinde
bu Tebliğin 18 inci maddesi hükümleri uygulanmaz.

Sorumluluk
MADDE 22 – (1) Ortaklıkların bu Tebliğ kapsamında gerçekleştirecekleri işlemlerden

ortaklıkların yönetim kurulu üyeleri sorumludur.
Geçiş hükümleri
GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Yürürlük tarihi itibarıyla geçerli olan geri alım programla-

rının bu Tebliğe aykırı olan hükümleri uygulanamaz. Bu programlar, ortaklık tarafından yapı-
lacak ilk genel kurul toplantısında bu Tebliğ hükümlerine uyumlu hale getirilir.

(2) Tebliğin yürürlük tarihi itibarıyla bu Tebliğin 9 uncu maddesinin birinci fıkrasında
yer verilen sınırları aşmış olan ortaklıklar için, bu Tebliğin 19 uncu maddesinin ikinci fıkra-
sındaki süre bu Tebliğin yürürlük tarihi itibarıyla başlar.

Yürürlük
MADDE 23 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 24 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Kurul yürütür.
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Sermaye Piyasası Kurulundan:
GAYRİMENKUL YATIRIM FONLARINA İLİŞKİN ESASLAR

TEBLİĞİ
(III-52.3)

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç ve kapsam
MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı gayrimenkul yatırım fonlarına ilişkin esasları dü-

zenlemektir.
(2) Bu Tebliğ gayrimenkul yatırım fonlarının kuruluşlarına, faaliyet ilke ve kurallarına,

katılma paylarının ihracı ve bunların nitelikli yatırımcılara satışına, ihraç belgesine, yatırımcı-
ların bilgilendirilmesine, tasfiye ve sona ermelerine ilişkin esasları kapsar.

Dayanak
MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ, 6/12/2012 tarihli ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanu-

nunun 52 nci ve 54 üncü maddelerine dayanılarak düzenlenmiştir.
Tanımlar ve kısaltmalar
MADDE 3 – (1) Bu Tebliğde geçen;
a) Bilgilendirme dokümanları: Fon içtüzüğü, ihraç belgesi ve yatırımcı bilgi formunu,
b) Borsa: 6362 sayılı Kanunun 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (ç) bendinde ta-

nımlanan sistemler ve pazar yerleri ile yurt dışı borsaları,
c) Fon: Gayrimenkul yatırım fonunu,
ç) Fon toplam değeri: Fon portföyündeki varlıkların Kurulun ilgili düzenlemeleri çer-

çevesinde değerlenmesi neticesinde bulunan fon portföy değerine varsa diğer varlıkların ve
alacakların eklenmesi ve borçların düşülmesi suretiyle ulaşılan değeri,

d) Gayrimenkul değerleme kuruluşu: Sermaye piyasası mevzuatı uyarınca gayrimen-
kullere ve gayrimenkule dayalı haklara ilişkin değerleme hizmeti verecek şirketler listesinde
adı bulunan şirketleri,

e) Gayrimenkul yatırımı: Gayrimenkuller ve gayrimenkule dayalı hakları,
f) İlişkili taraf: Türkiye Muhasebe Standartları çerçevesinde Kurulca belirlenen düzen-

lemelerde yer alan ilişkili tarafı,
g) İşletmeci şirket: Kurucu ile yaptığı bir sözleşme çerçevesinde fon portföyünde bu-

lunan otel, hastane, alışveriş merkezi, iş merkezi, ticari parklar, ticari depolar, konut siteleri,
süper marketler ve bunlara benzer nitelikteki gayrimenkulleri ticari maksatla işleten şirketi,

ğ) Kanun: 6/12/2012 tarihli ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanununu,
h) KAP: Kamuyu Aydınlatma Platformunu,
ı) Katılma payı: Yatırımcının sahip olduğu hakları taşıyan ve fona katılımını gösteren,

kayden izlenen sermaye piyasası aracını,
i) Kurucu: 2/7/2013 tarihli ve 28695 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Portföy Yö-

netim Şirketleri ve Bu Şirketlerin Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Tebliği (III-55.1) çerçevesinde
Kuruldan faaliyet izni almış portföy yönetim şirketini veya gayrimenkul portföy yönetim şir-
ketini,

j) Kurul: Sermaye Piyasası Kurulunu,
k) MKK: Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.’yi,
l) Nitelikli yatırımcı: Kurulun sermaye piyasası araçlarının satışına ilişkin düzenleme-

lerinde tanımlanan kişileri,
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m) Portföy saklama tebliği: 2/7/2013 tarihli ve 28695 sayılı Resmî Gazete’de yayım-
lanan Portföy Saklama Hizmetine ve Bu Hizmette Bulunacak Kuruluşlara İlişkin Esaslar Teb-
liği (III-56.1)’ni,

n) Portföy saklayıcısı: Kurulun portföy saklama tebliği çerçevesinde portföy saklama
hizmetini yürüten kuruluşu,

o) Portföy yöneticisi: Portföy Yönetim Şirketlerine ve Bu Şirketlerin Faaliyetlerine İliş-
kin Esaslar Tebliği (III-55.1) çerçevesinde Kuruldan faaliyet izni almış portföy yönetim şirketini
veya gayrimenkul portföy yönetim şirketini,

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

p) Takasbank: İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş.'yi,
r) TTSG: Türkiye Ticaret Sicili Gazetesini,
s) Türev Araçlar: Kurulca fon portföyüne alınması uygun görülen vadeli işlem ve op-

siyon sözleşmelerini
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Genel Hükümler

Gayrimenkul yatırım fonu
MADDE 4 – (1) Fon, Kanun hükümleri uyarınca nitelikli yatırımcılardan katılma pay-

ları karşılığında toplanan paralarla, pay sahipleri hesabına inançlı mülkiyet esaslarına göre
üçüncü fıkrada belirtilen varlık ve işlemlerden oluşan portföyü işletmek amacıyla Kuruldan
faaliyet izni alan portföy yönetim şirketleri ve gayrimenkul portföy yönetim şirketleri tarafından
bir içtüzük ile süreli veya süresiz olarak kurulan ve tüzel kişiliği bulunmayan malvarlığıdır.
Bununla birlikte, fon, tapuya tescil ve tescile bağlı değişiklik, terkin ve düzeltme işlemleri ile
sınırlı olarak tüzel kişiliği haiz addolunur.

(2) Fon, bilgilendirme dokümanlarında belirtilmek kaydıyla, belirli bir gayrimenkule
yatırım yapmak ya da belirli bir sektörde faaliyet göstermek amacıyla kurulabileceği gibi ama-
cında herhangi bir sınırlama olmaksızın da kurulabilir.

(3) Fonlar, aşağıda sayılan varlık ve işlemlerden oluşan portföyü işletmek amacı dışında
herhangi bir işle uğraşamazlar:

a) Gayrimenkuller ve gayrimenkule dayalı haklar,
b) Özelleştirme kapsamına alınanlar dahil Türkiye'de kurulan anonim ortaklıklara ait

paylar, özel sektör ve kamu borçlanma araçları,
c) 7/8/1989 tarihli ve 89/14391 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan

Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 sayılı Karar hükümleri çerçevesinde alım satımı
yapılabilen, yabancı özel sektör ve kamu borçlanma araçları ve anonim ortaklık payları,

ç) Vadeli mevduat ve katılma hesabı,
d) Yatırım fonu katılma payları,
e) Repo ve ters repo işlemleri,
f) Kira sertifikaları ve gayrimenkul sertifikaları,
g) Varantlar ve sertifikalar,
ğ) Takasbank para piyasası işlemleri,
h) Türev araç işlemlerinin nakit teminatları ve primleri,
ı) Kurulca uygun görülen özel tasarlanmış yabancı yatırım araçları ve ikraz iştirak se-

netleri,
i) Kurulca uygun görülen diğer yatırım araçları.
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Fonun malvarlığı
MADDE 5 – (1) Fonun malvarlığı kurucunun, portföy saklayıcısının ve portföy yöne-

ticisinin malvarlığından ayrıdır.
(2) Fon malvarlığı; fon hesabına olması, içtüzük ve ihraç belgesinde hüküm bulunması

şartıyla 23 üncü madde kapsamında kredi alınması ve koruma amaçlı türev araç işlemleri ha-
ricinde teminat gösterilemez ve rehnedilemez. Fon malvarlığı kurucunun ve portföy saklayı-
cısının yönetiminin veya denetiminin kamu kurumlarına devredilmesi halinde dahi başka bir
amaçla tasarruf edilemez, kamu alacaklarının tahsili amacı da dahil olmak üzere haczedilemez,
üzerine ihtiyati tedbir konulamaz ve iflas masasına dahil edilemez.

(3) Kurucunun ve/veya portföy yöneticisinin üçüncü kişilere olan borçları ve yüküm-
lülükleri ile fonun aynı üçüncü kişilerden olan alacakları birbirine karşı mahsup edilemez.

Fon bilgilendirme dokümanları
MADDE 6 – (1) Fon bilgilendirme dokümanları fon içtüzüğü, ihraç belgesi ve varsa

yatırımcı bilgi formundan oluşur.
(2) Fon içtüzüğü katılma payı sahipleri ile kurucu, portföy saklayıcısı ve portföy yöne-

ticisi arasında fon portföyünün inançlı mülkiyet esaslarına göre işletilmesini, Kanunun 56 ncı
maddesi kapsamında saklanmasını ve vekalet akdi hükümlerine göre yönetimini konu alan ge-
nel işlem şartlarını içeren iltihaki bir sözleşmedir. İçtüzük standardı Kurulca belirlenir. İçtüzükte
bulunması gereken asgari unsurlar Ek/1’de yer almaktadır.

(3) Fon ihraç belgesi fonun niteliği ve satış şartları hakkındaki bilgileri içeren belgedir.
İhraç belgesi standardı Kurulca belirlenir. İhraç belgesinde bulunması gereken asgari unsurlar
Ek/2’de yer almaktadır.

(4) Yatırımcı bilgi formu fonun yapısını, yatırım stratejisini ve risklerini gösteren özet
bir formdur. Kurucu, bu formun içtüzük ve ihraç belgesi ile tutarlılığından, içeriğinin doğrulu-
ğundan, güncelliğinin sağlanmasından ve bu formda yer alan yanlış, yanıltıcı veya eksik bil-
gilerden kaynaklanan zararlardan sorumludur. Yatırımcı bilgi formu standardı Kurulca belirle-
nir. Yatırımcı bilgi formunda bulunması gereken asgari unsurlar Ek/3’te yer almaktadır. Yatı-
rımcı bilgi formu hazırlanması ihtiyaridir.

Kurucunun yetki ve sorumluluğu
MADDE 7 – (1) Kurucu, fonun katılma payı sahiplerinin haklarını koruyacak şekilde

temsili, yönetimi, yönetiminin denetlenmesi ile faaliyetlerinin içtüzük ve ihraç belgesi hüküm-
lerine uygun olarak yürütülmesinden sorumludur. Kurucu fona ait varlıklar üzerinde kendi adı-
na ve fon hesabına mevzuat ve içtüzük ile ihraç belgesine uygun olarak tasarrufta bulunmaya
ve bundan doğan hakları kullanmaya yetkilidir.

(2) Kurucu portföy yönetimi hizmetini portföy yönetim tebliğinin 8 inci maddesinin
dördüncü fıkrası çerçevesinde imzalanacak bir sözleşme ile başka bir portföy yönetim şirke-
tinden veya gayrimenkul portföy yönetim şirketinden alabilir. Fonun faaliyetlerinin yürütülmesi
esnasında portföy yöneticiliği hizmeti dahil dışarıdan sağlanan hizmetlerden yararlanılması,
kurucunun sorumluluğunu ortadan kaldırmaz.

(3) Kurucu ile katılma payı sahipleri arasındaki ilişkilere Kanunda, ilgili mevzuatta, iç-
tüzükte ve ihraç belgesinde hüküm bulunmayan hâllerde 11/1/2011 tarihli ve 6098 sayılı Türk
Borçlar Kanununun 502 ilâ 514 üncü maddeleri hükümleri kıyasen uygulanır.

Fon portföyünün yönetimi
MADDE 8 – (1) Kurucu veya portföy yöneticileri, fon malvarlığını yatırımcı lehine

ve yatırımcının çıkarını gözetecek şekilde, portföy yönetim tebliğinde yer alan düzenlemeler
çerçevesinde, Kanun, bu Tebliğ, içtüzük hükümleri ve ihraç belgesinde belirlenen yönetim
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ilkelerine göre yönetmekle yükümlüdür. Fon portföyünün yönetiminde birden fazla portföy
yöneticisi ile sözleşme yapılabilir. Bu durumda yapılacak portföy yönetim sözleşmesinde, port-
föy yöneticilerinin portföy yönetiminin devralınmasından kaynaklanan hak ve yükümlülükle-
rine de yer verilmesi zorunludur.

(2) Fon portföyünün yönetiminde portföy yönetim tebliğinin 33 üncü maddesinde yer
alan ilkelere uyulur. Şu kadar ki, 28 inci maddede belirtilen işlemlerde portföy yönetim tebli-
ğinin 33 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi uygulanmaz.

(3) Portföy yöneticisi portföy için yapılan bir alım satım işleminden dolayı lehine ko-
misyon, iskonto ve benzeri menfaat sağlarsa, bu durum kurucu tarafından öğrenildiği tarihten
itibaren 10 iş günü içinde en uygun haberleşme vasıtasıyla yatırımcılara bildirilir.

Fon portföyünün saklanması
MADDE 9 – (1) Fon portföyündeki varlıkların, portföy saklama tebliği düzenlemeleri

çerçevesinde saklanması zorunludur. Fiziken veya kayden saklanması mümkün olmayan var-
lıkların mevcudiyetini ve fona aidiyetini gösteren bilgi, belge ve kayıtlar da portföy saklayıcısı
nezdinde tutulur. Gayrimenkul yatırımlarına ilişkin bilgi ve belgelerin örnekleri, saklama söz-
leşmesinde belirtilen esaslar çerçevesinde, yatırımın yapılmasını müteakip 10 iş günü içinde
portföy saklayıcısına iletilir.

(2) Fon portföyünde bulunan gayrimenkuller ile gayrimenkule dayalı haklar tapu kü-
tüğüne fon adına tescil edilir. Tapuda fon adına yapılacak işlemler kurucu ile portföy saklayı-
cısının en az ikişer yetkilisinin müşterek imzaları ile gerçekleştirilir. Bu hükmün uygulanma-
sında yetkililer, kurucu ve portföy saklayıcısının yönetim kurulu başkan ve üyeleri ile yönetim
kurulunca yetkilendirilecek en az ikinci derece imza yetkisine sahip kişilerdir.

Fonun temsili
MADDE 10 – (1) Fon, tüm faaliyetlerinin icrasında, kurucunun yönetim kurulu tara-

fından temsil edilir. Yönetim kurulu bu yetkisini bir veya daha fazla murahhas üyeye devrede-
bilir. Ancak, fonun kuruluş, katılma payı ihracı, tasfiye, yönetim ücreti artışı ile katılma payı
sahiplerinin yatırım kararlarını etkileyebilecek nitelikteki diğer işlemlerinin yönetim kurulu
kararı ile yapılması zorunludur.

Kurucunun organizasyon yapısı
MADDE 11 – (1) Gayrimenkul portföy yönetim şirketi dışındaki kurucuların yönetim

kurulu üyelerinden en az birinin gayrimenkul alım satım işi haricinde gayrimenkul yatırımları
konusunda en az beş yıllık tecrübeye sahip olması; ayrıca kurucular nezdinde dört yıllık yüksek
öğrenim görmüş ve gayrimenkul alım satım işi haricinde gayrimenkul yatırımları konusunda
en az beş yıllık tecrübeye sahip bir personel, Kurulun lisanslamaya ilişkin düzenlemeleri uya-
rınca gayrimenkul değerleme uzmanlığı lisansına sahip bir değerleme uzmanı ile bu fıkrada
belirtilen yönetim kurulu üyesinden oluşan en az üç kişilik bir yatırım komitesinin oluşturul-
ması zorunludur. Fon portföyünün kurucu dışında bir portföy yöneticisi tarafından yönetilmesi
halinde, söz konusu organizasyon yapısının portföy yöneticisi nezdinde oluşturulması zorun-
ludur. Gayrimenkul portföy yönetim şirketlerine ilişkin portföy yönetim tebliğinin 9 uncu mad-
desinde yer alan esaslar saklıdır.

(2) Gayrimenkul yatırım fonu kurucusunun ve varsa portföy yöneticisinin risk yönetim
sisteminin portföy yönetim tebliğinde belirtilen hükümlerin yanı sıra asgari olarak gayrimenkul
yatırımlarına ilişkin finansman riski ve likidite riski ile diğer muhtemel risklerin yönetimini
de içerecek şekilde oluşturulması zorunludur.
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Fonun Kuruluşu ile Fon Katılma Paylarının İhracına, Dağıtım ve

Pazarlamasına İlişkin Esaslar

Fonun kuruluşu
MADDE 12 – (1) Fon kuruluşu için kurucu, taslak içtüzük ve Kurulca esasları belirle-

nen standart form ile Kurulca istenen diğer bilgi ve belgelerle Kurula başvurur. Fonun kuruluş
izni alabilmesi için kurucunun portföy saklayıcısı ile saklama sözleşmesi imzalamış olması ve
içtüzüğün Kurulca onaylanması gereklidir. Fonlar şemsiye fon olarak kurulamaz.

(2) Kuruluş başvurusu kapsamında, içtüzükte yer alan bilgilerin tutarlı, anlaşılabilir ve
Kurulca belirlenen içtüzük standardına göre eksiksiz olması zorunludur.

(3) Fon kuruluş başvuruları, gerekli belgelerin Kurula eksiksiz olarak sunulmasından
itibaren iki ay içinde Kurul tarafından karara bağlanır.

(4) Kurulca onaylanan içtüzük, Kurul kararının kurucu tarafından tebellüğ edildiği tarihi
izleyen altı iş günü içinde kurucunun merkezinin bulunduğu yerin ticaret siciline tescil ettirilir
ve TTSG’de ilan olunur.

(5) Bu madde çerçevesinde yapılan inceleme neticesinde başvuruların onaylanmaması
halinde bu durum gerekçesi belirtilerek başvuru sahibine bildirilir.

(6) Fon kuruluş başvurusu için gerekli standart form ile form ekinde yer alacak bilgi
ve belgeler Kurul tarafından belirlenir ve ilan edilir.

(7) İçtüzükte belirtilmek kaydıyla kurucu tarafından fona avans tahsis edilebilir.
Fon katılma paylarının ihracı
MADDE 13 – (1) Katılma payları sadece nitelikli yatırımcılara satılabilir.
(2) Fonun katılma payı ihracı için Kurulca belirlenen standartlara uygun olarak düzen-

lenen ihraç belgesi ve standart form ile Kurulca istenen diğer bilgi ve belgelerle birlikte kurucu
tarafından Kurula başvurulur. Şu kadar ki, fonun katılma payı ihracı başvurusunun içtüzüğün
tescilinden itibaren, fon işlemleri için gerekli mekan, teknik donanım ve muhasebe sisteminin
oluşturulmuş ve yeterli sayıda personelin atanmış olması kaydıyla, en geç altı ay içinde yapıl-
ması zorunludur. Bu süre içinde Kurula başvuru yapılmaması durumunda, içtüzük kurucu ta-
rafından ticaret sicilinden terkin ettirilir. Terkine ilişkin belgeler altı iş günü içinde Kurula gön-
derilir. Kurulca uygun görülecek makul gerekçelerin varlığı halinde bu fıkrada belirtilen altı
aylık süre bir defaya mahsus olmak üzere altı ay daha uzatılabilir.

(3) Katılma paylarının ihraç edilebilmesi için fon ihraç belgesinin Kurul tarafından
onaylanması gereklidir. Katılma paylarının ihracı için ayrıca izahname düzenlenmez.

(4) İhraç belgesinin onaylanması aşamasında aşağıda yer alan esaslar uygulanır.
a) İhraç belgesi Kurula sunulan bilgi ve belgeler çerçevesinde 20 iş günü içinde ince-

lenir; ihraç belgesinde yer alan bilgilerin tutarlı, anlaşılabilir ve Kurulca belirlenen standarda
göre eksiksiz olduğunun tespiti halinde belge onaylanır ve keyfiyet ilgililere bildirilir.

b) Sunulan bilgi ve belgelerin eksik olması veya ek bilgi ve belgeye ihtiyaç duyulması
halinde, başvuru tarihinden itibaren 10 iş günü içinde başvuru sahibi bilgilendirilir. Eksik bilgi
ve belgelerin Kurulca belirlenecek süre içinde tamamlanması gereklidir. Bu takdirde, (a) ben-
dinde öngörülen süre, söz konusu bilgi ve belgelerin Kurula sunulduğu tarihten itibaren işle-
meye başlar. (a) bendinde yapılan inceleme neticesinde ihraç belgesinin onaylanmaması halinde
bu durum gerekçesi belirtilerek başvuru sahibine bildirilir.

(5) İhraç belgesinin onaylanması, bu belgede yer alan bilgilerin doğru olduğunun Ku-
rulca tekeffülü anlamına gelmeyeceği gibi, ilgili fon katılma paylarına ilişkin bir tavsiye olarak
da kabul edilemez.
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(6) Kurulca onaylanmış ihraç belgesi ticaret siciline tescil edilmez.
(7) Katılma payları, ihraç belgesinin Kurulca onaylanmasını takiben içtüzük, ihraç bel-

gesi ve varsa yatırımcı bilgi formundaki esaslar çerçevesinde ve ihraç belgesinde belirtilen
satış başlangıç tarihinden itibaren, ihraç belgesinde ilan edilen dağıtım kanalları aracılığıyla
yatırımcılara sunulur.

(8) Katılma payları karşılığı yatırımcılardan toplanan parayla, ihraç belgesinde belirtilen
esaslar çerçevesinde yatırım yapılması zorunludur.

(9) Kurucunun ilk fonu dışındaki fonların kuruluş ve katılma paylarının ihracına izin
verilmesine ilişkin başvurular birlikte yapılır. Bu fonların kuruluş ve katılma payı ihracı baş-
vuruları birlikte değerlendirilir ve sonuçlandırılır. Ancak, bir kurucunun kurucusu olacağı ilk
fonu için kuruluş ve katılma payı ihraç başvuruları ayrı olarak değerlendirilir ve sonuçlandırılır.

Bilgilendirme dokümanlarında yapılacak değişiklikler
MADDE 14 – (1) İçtüzük değişiklikleri;
a) 12 nci maddenin ikinci fıkrası çerçevesinde incelenerek onaylanır. Yapılan inceleme

neticesinde başvuruların onaylanmaması halinde bu durum gerekçesi belirtilerek başvuru sa-
hibine bildirilir.

b) 12 nci maddenin dördüncü fıkrası çerçevesinde tescil ve ilan edilir.
c) Yatırımcıların yatırım yapma kararını etkileyebilecek ve önceden bilgi sahibi olun-

masını gerektirecek nitelikte ise, değişikliklerin yürürlüğe giriş tarihinden en az 30 gün önce
katılma payı sahiplerine en uygun haberleşme vasıtasıyla bildirilir. Bu bentte belirtilen süre
içinde katılma paylarını fona iade etmek isteyen yatırımcı bulunması halinde, söz konusu de-
ğişikliklerin yürürlüğe giriş tarihi katılma paylarının fona iade edilebileceği ilk tarihe kadar
ertelenir.

ç) İhraç belgesinde değişiklik yapılmasını gerektirir nitelikte ise bu değişikliklerde ikin-
ci fıkra hükümleri de uygulanır.

(2) İhraç belgesi değişiklikleri;
a) Yatırımcıların yatırım yapma kararını etkileyebilecek ve önceden bilgi sahibi olun-

masını gerektirecek nitelikte olması halinde 13 üncü maddenin dördüncü fıkrası çerçevesinde
Kurul tarafından incelenerek onaylanır; değişikliklerin yürürlüğe giriş tarihinden en az 30 gün
önce katılma payı sahiplerine en uygun haberleşme vasıtasıyla bildirilir. Bu bentte belirtilen
süre içinde katılma paylarını fona iade etmek isteyen yatırımcı bulunması halinde söz konusu
değişikliklerin yürürlüğe giriş tarihi katılma paylarının fona iade edilebileceği ilk tarihe kadar
ertelenir.

b) (a) bendi kapsamı dışında ise, Kurulun onayı aranmaksızın kurucu tarafından ger-
çekleştirilerek katılma payı sahiplerine en uygun haberleşme vasıtasıyla bildirilir. Ayrıca yapılan
değişiklikler her takvim yılı sonunu izleyen altı iş günü içinde toplu olarak Kurula bildirilir.

(3) Mevcut olması halinde yatırımcı bilgi formunda yapılacak değişiklikler için Kurul
onayı aranmaz. Ancak, değişikliklerin altı iş günü önce Kurula bildirilmesi, içtüzük ile ihraç
belgesine uygun olması ve katılma payı sahiplerine en uygun haberleşme vasıtasıyla bildiril-
mesi zorunludur.

(4) Yatırımcı bilgi formunda yapılacak bir değişikliğin ihraç belgesi değişikliğini de
gerektirmesi halinde ikinci, içtüzük değişikliğini de gerektirmesi halinde birinci fıkra hükümleri
de ayrıca uygulanır.

(5) Bilgilendirme dokümanlarında yapılan açıklamalarda, Kurul onayının Kurul veya
kamunun tekeffülü olarak yorumlanmasına yol açacak açık veya dolaylı bir ifade kullanıla-
maz.
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Katılma paylarının değeri
MADDE 15 – (1) Katılma paylarının itibari değeri yoktur. Fon birim pay değeri, fon

toplam değerinin katılma paylarının sayısına bölünmesiyle elde edilir.
(2) Fon birim pay değerinin en az yılda bir kere hesaplanması ve nitelikli yatırımcılara

bildirilmesi esastır. Fon katılma paylarının değerlerinin yatırımcılara bildirim esas ve usullerine
fon ihraç belgesinde yer verilir. Kurul katılma payı fiyatının hesaplanma sıklığına ve açıklan-
masına ilişkin olarak bu Tebliğde belirtilen haller dışında da farklı esaslar belirleyebilir.

(3) 31 inci maddenin ikinci fıkrasında belirtilen durumlarda, Kurulca uygun görülmesi
halinde, fon birim pay değeri hesaplanmayabilir ve katılma paylarının alım satımı durdurula-
bilir.

Fon katılma paylarının satışı, fona iadesi ile yatırımcılar arasında devri
MADDE 16 – (1) Katılma payı satışı, fon birim pay değerinin tam olarak nakden öden-

mesi; katılma payının fona iadesi, yatırımcıların paylarının ihraç belgesinde belirlenen esaslara
göre fona iade edilmek suretiyle nakde çevrilmesi suretiyle gerçekleştirilebilir.

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

(3) Katılma paylarının satışına ve fona iadesine ilişkin esasların fonun portföy yapısına
uygun bir şekilde belirlenmesi ve bilgilendirme dokümanlarında bu esaslara ayrıntılı bir şekilde
yer verilmesi zorunludur. Süreli olarak kurulan fonların katılma paylarının fona iadesinin bil-
gilendirme dokümanlarında belirtilmek suretiyle sadece fonun süresi sonunda yapılması da
mümkündür.

(4) Katılma paylarının pazarlama ve dağıtımı kurucunun yanı sıra kurucu ile sözleşme
imzalanması suretiyle, gerekli yetkiye sahip olan portföy yönetim şirketleri ile yatırım kuru-
luşları tarafından, işlemlerin bu fonların içerdiği riskler konusunda yeterli bilgiye sahip personel
tarafından gerçekleştirilmesi kaydıyla yapılabilir.

(5) Katılma paylarının pazarlama ve dağıtım faaliyetlerini yürütecek olan kuruluş, satış
yapılan yatırımcıların Tebliğde belirlenen nitelikli yatırımcı vasıflarını haiz olduklarına dair
bilgi ve belgeleri temin etmek ve bunları fon süresince ve asgari olarak beş yıl boyunca muha-
faza etmek zorundadır. Belirtilen hususlara aykırılık nedeniyle doğabilecek yatırımcı zararla-
rından kurucu ile katılma payı pazarlama ve dağıtım faaliyetini yürüten kuruluş müteselsilen
sorumludur.

(6) Kurucu tarafından katılma paylarının fon adına alım satımı esastır. Kurucu, fon ka-
tılma paylarının fona iade edilmesinde gerekli likiditenin sağlanmasından sorumludur. Bu kap-
samda fona iade edilen katılma payları fonun katılma payı sayısının %50’sini aşmayacak şe-
kilde kurucu tarafından kendi portföyüne alınabilir. Bu şekilde kurucu portföyüne alınan ka-
tılma payları alım tarihinden itibaren en geç iki yıl içinde fona iade edilir. Ancak, fon içtüzü-
ğünde hüküm bulunmak şartıyla gerekli likiditenin sağlanamadığını ve portföydeki varlıkların
satışının yatırımcının zararına olacağını tevsik edici bilgi ve belgelerin Kurula iletilmesi ve
Kurulca uygun görülmesi halinde, kurucu katılma paylarının geri alımını erteleyebilir.

(7) Süresiz olarak kurulan fonlarda kurucu, fonun portföyünün büyütülmesi ve çeşit-
lendirilmesi amacıyla fonun katılma payı sayısının %50’sini aşmayacak şekilde fon katılma
paylarını kendi portföyüne alabilir. Bu şekilde kurucu portföyüne alınan katılma payları alım
tarihinden itibaren en geç iki yıl içinde fona iade edilir. Ancak kurucu tarafından fona avans
tahsis edilmiş ise bu tutar karşılığında kurucu portföyüne alınan katılma payları fonun kurulu-
şundan itibaren bir yıl süre ile bu oranın hesaplanmasında dikkate alınmaz.
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(8) Kurucu tarafından katılma paylarının Kanunun 13 üncü maddesi çerçevesinde MKK
nezdinde üye ve hak sahipleri bazında izlenmesi zorunludur.

(9) Katılma paylarının nitelikli yatırımcılar arasında devri mümkündür. Nitelikli yatı-
rımcılar arasında katılma payı devrinin gerçekleştirilebilmesi için devralan kişi ve/veya kuru-
luşların nitelikli yatırımcı vasıflarını haiz olduğuna ilişkin bilgi ve belgelerin kurucuya iletil-
mesi ve kurucunun onayının alınması zorunludur. Kurucu söz konusu bilgi ve belgeleri temin
etmek ve bunları fon süresince ve asgari olarak beş yıl boyunca muhafaza etmek zorundadır.
Nitelikli yatırımcılar arasındaki katılma payı devirleri, katılma paylarının hak sahibi yatırımcılar
arasında aktarılması ile tamamlanır. Katılma payı devirlerine ilişkin bilgilerin MKK’ya iletil-
mesinden kurucu sorumludur.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Fon Faaliyetlerine İlişkin Esaslar

Asgari portföy büyüklüğü
MADDE 17 – (1) Katılma paylarının nitelikli yatırımcıya satışına başlandığı tarihi mü-

teakip en geç bir yıl içinde fon portföy değerinin en az 10.000.000 TL büyüklüğe ulaşması ve
katılma payı sahiplerinden toplanan paraların bu Tebliğde belirtilen portföy sınırlamaları da-
hilinde yatırıma yönlendirilmesi zorunludur. Kurul bu tutarı her yıl yeniden belirleyebilir. Bu
durumda yeniden belirlenmiş tutar Kurul Bülteni ile ilan edilir.

(2) Birinci fıkrada belirtilen süre sonunda fon portföy değerinin Kurulca belirlenen as-
gari değere ulaşmaması halinde fonun yatırım faaliyetlerine son verilerek en geç altı ay içinde
fon içtüzüğü kurucu tarafından ticaret sicilinden terkin ettirilir. Buna ilişkin belgeler altı iş
günü içinde Kurula gönderilir.

Yatırımlara ilişkin esaslar
MADDE 18 – (1) Fon kurucusu ve portföy yöneticisi, bu Tebliğdeki sınırlar saklı kal-

mak üzere fon adına aşağıdaki işlemleri yapabilir:
a) Alım satım karı veya kira geliri elde etmek amacıyla; arsa, arazi, konut, ofis, alışveriş

merkezi, otel, lojistik merkezi, depo, park, hastane ve benzeri her türlü gayrimenkulü satın ala-
bilir, satabilir, kiralayabilir, kiraya verebilir ve satın almayı veya satmayı vaad edebilir.

b) Fon portföyüne alınacak her türlü bina ve benzeri yapılara ilişkin olarak yapı kul-
lanma izninin alınmış ve kat mülkiyetinin tesis edilmiş olması zorunludur. Ancak, mülkiyeti
tek başına ya da başka kişilerle birlikte fona ait olan otel, alışveriş merkezi, iş merkezi, hastane,
ticari depo, fabrika, ofis binası ve şube gibi yapıların, tamamının veya ayrı bölümlerinin yal-
nızca kira ve benzeri gelir elde etme amacıyla kullanılması halinde, anılan yapıya ilişkin olarak
yapı kullanma izninin alınması ve tapu senedinde belirtilen niteliğinin taşınmazın mevcut du-
rumuna uygun olması yeterli kabul edilir.

c) Fon bilgilendirme dokümanlarında yer alması şartıyla üzerinde ipotek bulunan veya
gayrimenkulün değerini etkileyecek nitelikte herhangi bir takyidat şerhi olan bina, arsa, arazi
ve buna benzer nitelikteki gayrimenkuller ve gayrimenkule dayalı haklar fon portföyüne alı-
nabilir. Bu hususta, 19 uncu maddenin birinci fıkrasının (c) bendi saklıdır.

ç) Mülkiyeti başka kişilere ait olan gayrimenkuller üzerinde tapuya tescil edilmesi şar-
tıyla 22/11/2001 tarihli ve 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu hükümlerine göre fon lehine üst
hakkı, intifa hakkı ve devre mülk irtifakı tesis edebilir ve bu hakları fon adına üçüncü kişilere
devredebilirler.

d) Fon portföyünde yer alan gayrimenkuller üzerinde fon adına başka kişiler lehine ta-
puya tescil edilmesi şartıyla üst hakkı, intifa hakkı ve devre mülk irtifakı tesis edebilir ve bu
hakların üçüncü kişilere devrine izin verebilirler.
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e) Üst hakkı ve devre mülk hakkının devredilebilmesine ilişkin olarak bu hakları do-
ğuran sözleşmelerde herhangi bir sınırlama getirilemez. Ancak özel kanun hükümleri saklıdır.

(2) Kurucu ve portföy yöneticisi fon portföyünün yönetimine ilişkin olarak;
a) Hiçbir şekilde gayrimenkul projelerine yatırım yapamaz, gayrimenkullerin inşaat iş-

lerini kendileri üstlenemez, bu amaçla personel ve ekipman edinemezler.
b) Kendi personeli vasıtasıyla başka kişi ve kuruluşlara proje geliştirme, proje kontrol,

mali fizibilite, yasal izinlerin takibi ve buna benzer hizmetler veremezler.
c) Hiçbir surette otel, hastane, alışveriş merkezi, iş merkezi, ticari parklar, ticari depolar,

konut siteleri, süpermarketler ve bunlara benzer nitelikteki gayrimenkulleri ticari maksatla iş-
letemez ve bu amaçla personel istihdam edemezler.

ç) Birinci fıkranın (c) bendi hükümleri saklı kalmak kaydıyla, devredilebilmesi konu-
sunda bir sınırlamaya tabi olan varlıkları ve hakları fon portföyüne dahil edemezler.

d) Fon portföyünden sürekli olarak kısa vadeli gayrimenkul alım satımı yapamazlar.
e) Altına, kıymetli madenlere ve diğer emtialara ve bunlara dayalı vadeli işlem sözleş-

melerine yatırım yapamazlar.
f) Fon portföyünde yer alan sermaye piyasası araçlarını açığa satamazlar, kredili menkul

kıymet işlemi yapamazlar ve sermaye piyasası araçlarını ödünç alamazlar.
g) Türev araçları kullanarak fon portföyüne korunma amacını aşan işlemler yapamazlar.

Türev araçlar nedeniyle maruz kalınan açık pozisyon tutarı fon toplam değerinin %20’sini aşa-
maz. Bu bent kapsamında fonun son tarihli fon net varlık değeri esas alınır.

ğ) Yurtdışında gayrimenkul alım, satım ve kiralama faaliyetinde bulunamazlar.
Fon portföyüne ilişkin sınırlamalar
MADDE 19 – (1) Fon portföyünde yer alan gayrimenkul yatırımlarının yönetiminde

aşağıdaki portföy sınırlamalarına uyulur:
a) Fon toplam değerinin en az %80’inin gayrimenkul yatırımlarından oluşması zorun-

ludur. Bu oranın hesaplanmasında; gayrimenkul yatırım ortaklıklarınca ihraç edilen sermaye
piyasası araçları, tabi oldukları mevzuat hükümlerine göre hazırlanan finansal tablolarında yer
alan aktif toplamının devamlı olarak en az %75’i gayrimenkul yatırımlarından oluşan anonim
ortaklıkların payları, gayrimenkul sertifikaları ve diğer gayrimenkul yatırım fonlarının katılma
payları da dikkate alınır. Şu kadar ki tabi oldukları mevzuat hükümlerine göre hazırlanan fi-
nansal tablolarında yer alan aktif toplamının devamlı olarak en az %75’i gayrimenkul yatırım-
larından oluşan anonim ortaklıkların paylarına, Fon toplam değerinin en fazla %20’si oranında
yatırım yapılabilir.

b) Tek başına fon toplam değerinin %20’sini aşan gayrimenkul yatırımlarının toplamı
fon toplam değerinin %60’ını aşamaz. Yalnızca belirli bir gayrimenkule yatırım yapacak ya da
belirli bir sektörde faaliyet gösterecek fonlar için bu sınırlama uygulanmaz.

c) 18 inci maddenin birinci fıkrasının (c) bendinde belirtilen gayrimenkuller ile gayri-
menkule dayalı hakların değeri fon toplam değerinin %30’unu aşamaz.

(2) Yatırım sınırlamalarına uyumun fonun hesap dönemi sonundaki fon toplam değer
tablosu itibarıyla sağlanması zorunludur. 17 nci maddenin birinci fıkrası hükümleri saklıdır.

(3) Fon portföyüne ilişkin sınırlamalara uyumsuzluk sonucunu doğurabilecek katılma
payı iadeleri veya gayrimenkul yatırımı dışındaki yatırımların değerinin değişmesi gibi arızi
durumlarda Kurula süre talebiyle başvuruda bulunulması ve başvurunun Kurulca uygun gö-
rülmesi şartlarıyla; portföy sınırlamalarına uyumun tekrar sağlanması için söz konusu aykırı-
lığın oluştuğu hesap döneminin sonundan itibaren bir yıl süre verilebilir. Kurulca verilen sürenin
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sonunda da portföy sınırlamalarına uyumun sağlanamaması halinde fonun yatırım faaliyetlerine
son verilerek sürenin bitiminden itibaren en geç iki yıl içinde fon içtüzüğü kurucu tarafından
ticaret sicilinden terkin ettirilir. Buna ilişkin belgeler altı iş günü içinde Kurula gönderilir.

(4) Fon portföy sınırlamalarına uyumun gayrimenkul yatırımlarının satımı gibi neden-
lerle sağlanamaması durumunda ise Kurula süre talebiyle başvuruda bulunulması ve başvuru-
nun Kurulca uygun görülmesi şartlarıyla portföy sınırlamalarına uyumun tekrar sağlanması
için söz konusu işlemin gerçekleştiği hesap dönemi sonundan itibaren iki yıl süre verilebilir.
Ancak bu süre portföy sınırlamalarına uyumun sağlanamadığı yıl da dahil olmak üzere son beş
yıl içinde en fazla bir defa kullanılabilir. Kurulca verilen sürenin sonunda da portföy sınırla-
malarına uyumun sağlanamaması halinde fonun yatırım faaliyetlerine son verilerek, sürenin
bitiminden itibaren en geç iki yıl içinde fon içtüzüğü kurucu tarafından ticaret sicilinden terkin
ettirilir. Buna ilişkin belgeler altı iş günü içinde Kurula gönderilir.

(5) Birinci fıkranın (a) bendi saklı kalmak kaydıyla, Fon portföyünde yer alan ve gay-
rimenkul yatırımları dışında kalan varlıkların yönetiminde fonun bilgilendirme dokümanlarında
yer verilen yatırım stratejileri ve limitlerine uyulur.

Tapuya şerhi zorunlu sözleşmeler
MADDE 20 – (1) Fon lehine sözleşmeden doğan alım, önalım ve geri alım haklarının,

gayrimenkul satış vaadi sözleşmeleri, kat karşılığı inşaat sözleşmeleri ve hasılat paylaşımı söz-
leşmeleri gibi fon lehine haklar sağlayan sözleşmelerin, rehinli alacakların serbest dereceye
ilerleme haklarının tapu siciline şerhi zorunludur. Söz konusu sözleşmelerin karşı tarafının
Başbakanlık Toplu Konut İdaresi Başkanlığı ve iştirakleri olması halinde bu sözleşmelerin tapu
siciline şerhi zorunlu değildir.

İşletme hizmeti
MADDE 21 – (1) Fon portföyünde yer alan gayrimenkullere ilişkin işletme hizmetleri

işletmeci şirketlerden alınır.
(2) Fon portföyünde kira geliri elde etme amacına yönelik gayrimenkuller olması ha-

linde, söz konusu gayrimenkullere veya onların bağımsız bölümlerine ilişkin olarak güvenlik,
temizlik, genel idare ve buna benzer nitelikteki temel hizmetlerin verilmesi de, ancak kurucu
ile bir işletmeci şirket arasında bu tür hizmetlerin sunulmasına yönelik bir sözleşme imzalan-
ması ile mümkündür.

(3) Fon portföyünde yer alan gayrimenkullerin pazarlanmasına ve değerinin artırılma-
sına yönelik olarak yapılacak reklam ve promosyon faaliyetlerinin yürütülmesi için işletmeci
şirketten veya bu konuda hizmet veren diğer şirketlerden yapılacak bir sözleşme çerçevesinde
hizmet alınır.

İnşaat hizmetleri
MADDE 22 – (1) Fon portföyünde yer alan gayrimenkullere ilişkin onarım, tadilat gibi

inşaat işlerinin, tarafların inşaat işlerinden doğan karşılıklı hak ve yükümlülüklerini içeren ve
fonu temsilen kurucu ile müteahhit arasında imzalanacak bir sözleşme dahilinde müteahhitlerce
yapılması zorunludur.

(2) Sözleşmenin kapsamı taraflar arasında serbestçe belirlenir; ancak asgari olarak mü-
teahhidin borçlarını, ödeme koşullarını, ayıba karşı tekeffülün şartlarını, sözleşmeden rücunun
şartlarını, iş sahibinin tazminat isteme hakkını ve sözleşmenin sona ermesinin şartlarını kap-
saması zorunludur.

(3) Müteahhidin seçiminin ve sözleşme koşullarının kurucu yönetim kurulu tarafından
onaylanması zorunludur.
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Kredi kullanma sınırı
MADDE 23 – (1) Fonlar, son hesap dönemi itibarıyla hesaplanan fon toplam değerinin

azami %50’si oranında kredi kullanabilirler. Kredi alınması halinde kredinin tutarı, faizi, alın-
dığı tarih ve kuruluş ile geri ödendiği tarihe ilişkin bilgiler hesap dönemini takip eden 30 gün
içinde Kurula ve en uygun haberleşme vasıtasıyla katılma payı sahiplerine bildirilir.

(2) Birinci fıkra kapsamında alınacak kredilerin temini amacıyla portföydeki varlıklar
üzerinde rehin ve diğer sınırlı ayni haklar tesis edilebilir. 18 inci maddenin birinci fıkrasının
(c) bendi saklı kalmak kaydıyla, portföydeki varlıkların üzerinde bu amaçlar dışında hiçbir su-
retle üçüncü kişiler lehine tasarrufta bulunulamaz. Kredilerin temini amacıyla portföydeki var-
lıklar üzerinde tesis edilen rehin ve diğer sınırlı ayni haklar 19 uncu maddenin birinci fıkrasının
(c) bendinde yer alan %30’luk sınırın hesaplanmasında dikkate alınmaz.

(3) Fon portföylerinde yer alan repo işlemine konu olabilecek varlıkların rayiç değerinin
%10’una kadar borsada veya borsa dışında repo yapılabilir veya borçlanma amacıyla Takasbank
Para Piyasası işlemleri yapılabilir.

Değerleme esasları
MADDE 24 – (1) Fon portföyünde yer alan varlıkların değerleme esaslarına ilişkin

olarak Kurulun yatırım fonlarının finansal raporlamalarına ilişkin düzenlemelerinde yer alan
değerlemeye ilişkin esaslara uyulur.

Periyodik raporlara ilişkin esaslar
MADDE 25 – (1) Fonlar, periyodik raporlarının ve finansal tablolarının hazırlanması

ile bunların Kurula ve nitelikli yatırımcılara bildirimi Kurulun yatırım fonlarının finansal ra-
porlama esaslarına ilişkin düzenlemelerinde yer alan hükümlere tabidir.

Performans ücreti ve fon toplam giderine ilişkin esaslar
MADDE 26 – (1) Fona ilişkin tüm giderler fon malvarlığından karşılanır. Fondan kar-

şılanan, portföy yönetim ücreti dahil tüm giderlerin toplamının fon toplam değerine göre üst
sınırına ihraç belgesinde yer verilir.

(2) Kurucu ve portföy yöneticisi tarafından içtüzük ve ihraç belgesinde hüküm bulun-
ması şartıyla, dönem sonlarında veya katılma paylarının fona iade edilebildiği tarihlerde mün-
hasıran gayrimenkul yatırımlarından elde edilen gelir, satış karı ve değer artışlarından oluşan
matrah üzerinden hesaplanacak performans ücretinin katılma payı sahiplerinden tahsil edilmesi
mümkündür. Kurulun performansa dayalı ücretlendirme esaslarına ilişkin düzenlemeleri bu
fonlar için uygulanmaz.

Kar dağıtımına ilişkin esaslar
MADDE 27 – (1) Fon ihraç belgesinde yer verilen esaslar çerçevesinde fon tarafından

katılma payı sahiplerine kar dağıtabilir.

BEŞİNCİ BÖLÜM
Gayrimenkullerin Değerlemesine İlişkin Esaslar

Değerleme gerektiren işlemler
MADDE 28 – (1) Fonlar, aşağıda sayılan işlemler için işleme konu olan varlıkların ve

hakların rayiç değerlerini ve rayiç kira bedellerini tespit ettirmekle yükümlüdürler.
a) Portföyde yer alan gayrimenkullerin ve gayrimenkule dayalı hakların satımı, bunların

niteliğinin veya cinsinin değiştirilmesi veya portföye gayrimenkullerin ve gayrimenkule dayalı
hakların alımı,

b) Portföyde yer alan gayrimenkullerin kiraya verilmesi,
c) Kiraya verilmek üzere gayrimenkul kiralanması,
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ç) Portföyde yer alan gayrimenkullerden kiraya verilenlerin kira sözleşmelerinin yeni-
lenmesi veya uzatılması,

d) Gayrimenkul ipoteği tesis edilmesi,
e) Portföye Kurulca değerleme yaptırılması uygun görülecek diğer varlıkların dâhil

edilmesi ve portföyden çıkarılması,
f) Portföyde yer alan ve fonun hesap döneminin son üç ayı içerisinde herhangi bir ne-

denle rayiç değeri tespit edilmemiş olan varlıkların yılsonu değerlerinin tespiti,
(2) Portföye alınacak varlıkların ve hakların rayiç değerleri ile rayiç kira bedellerinin

değer tespitinin gayrimenkul değerleme kuruluşlarına yaptırılması zorunludur.
(3) Birinci fıkranın (f) bendi kapsamında yapılacak değer tespitlerinde, gayrimenkul

değerleme faaliyetinin en geç ilgili yılın son günü itibarıyla tamamlanmış olması zorunludur.
(4) Gayrimenkule ilişkin değerleme çalışmalarının bitiş tarihi ile rapor tarihi arasındaki

sürenin beş iş gününü aşmaması ve gayrimenkul değerleme raporunun rapor tarihini takip eden
iki iş günü içinde kurucuya teslimi zorunludur. Söz konusu değerlemelere dayanak teşkil eden
bilgi ve belgeler ile değerleme raporları değerleme tarihinden itibaren en az 10 yıl boyunca,
ihtilaf olması durumunda ihtilaf sonuçlanıncaya kadar kurucu ve varsa portföy yöneticisi nez-
dinde saklanır.

(5) Üçüncü ve dördüncü fıkra hükümlerine, kurucu ile gayrimenkul değerleme şirketi
arasında yapılacak sözleşmede yer verilir.

(6) Fon portföyüne alım işlemleri, portföyden satış işlemleri ve kiralamalar bu madde
çerçevesinde tespit edilen değerleri dikkate alınarak gerçekleştirilir. Mevcut piyasa veya ödeme
koşulları dikkate alınarak yapılacak alım işlemlerinde değerleme faaliyeti sonucu bulunan de-
ğerlerden daha yüksek, satım ve kiralama işlemlerinde ise daha düşük değerler esas alınırsa,
bu durumun ilgili yıl içerisinde en uygun haberleşme vasıtasıyla katılma payı sahiplerine bil-
dirilmesi zorunludur.

Gayrimenkul değerleme kuruluşunun seçimi
MADDE 29 – (1) 28 inci madde uyarınca gayrimenkullere ve gayrimenkule dayalı

haklara ilişkin değer tespiti yapacak olan gayrimenkul değerleme kuruluşlarının;
a) Kurulca listeye alınmış olması,
b) Sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde gayrimenkul değerleme hizmeti verecek

kuruluşlara ilişkin Kurul düzenlemelerinde yer alan hükümler çerçevesinde;
1) Kurucunun ve varsa portföy yöneticisinin sermayesinin %10 veya üzerinde paya ve-

ya bu oranda oy hakkına sahip ortaklarından,
2) Kurucunun ve varsa portföy yöneticisinin yönetim kuruluna aday gösterme imtiya-

zını içeren pay sahibi ortaklarından,
3) Kurucudan ve varsa portföy yöneticisinden,
4) (1), (2) ve (3) numaralı alt bentlerde sayılanların %10’dan fazla paya veya bu oranda

oy hakkına sahip oldukları diğer şirketlerden,
5) Kurucunun ve varsa portföy yöneticisinin ilişkili taraflarından
bağımsız olması gerekmektedir.
(2) Kurucunun her yılsonunu takip eden bir ay içerisinde, fon portföyünde değerleme

yaptırılması gereken her bir varlık için değerleme hizmeti alınacak en az bir değerleme kuru-
luşunu ve portföyüne o yıl içerisinde alınabilecek ve değerleme gerektirecek varlıklar için de-
ğerleme hizmeti alınacak en fazla iki adet değerleme kuruluşunu yönetim kurulu kararı ile be-
lirlemesi ve bir örneğini Kurula göndermesi gerekmektedir. Belirlenen değerleme kuruluşu an-
cak değiştirilme gerekçesinin Kurula gönderilmesini müteakip Kurul onayı ile değiştirilebilir.
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(3) Fonlar, portföylerinde değerleme yaptırılması gereken her bir varlık için aynı gay-
rimenkul değerleme kuruluşundan üst üste en fazla üç yıl hizmet alabilirler. Üç yıllık sürenin
dolmasından sonra fonun aynı gayrimenkul değerleme şirketinden tekrar hizmet alabilmesi
için en az iki yılın geçmesi zorunludur.

Değerleme raporlarında uyulacak hususlar
MADDE 30 – (1) 28 inci madde uyarınca hazırlanacak değerleme raporlarında, ser-

maye piyasası mevzuatı çerçevesinde gayrimenkul değerleme hizmeti verecek kuruluşlar ile
bu kuruluşların Kurulca listeye alınmalarına ve sermaye piyasasında uluslararası değerleme
standartlarına ilişkin Kurul düzenlemelerinde yer alan esaslara uyulur.

ALTINCI BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Bilgi verme yükümlülüğü
MADDE 31 – (1) Kurul gerektiğinde, bu Tebliğde yer alan sürelere bağlı olmaksızın

fonlar hakkında bilgi verilmesini isteyebilir.
(2) Savaş, doğal afetler, ekonomik kriz, iletişim sistemlerinin çökmesi, portföydeki var-

lıkların ilgili olduğu pazarın, piyasanın, platformun kapanması, bilgisayar sistemlerinde mey-
dana gelebilecek arızalar, fon toplam değerini etkileyebilecek önemli bir bilginin ortaya çıkması
gibi olağanüstü durumların meydana gelmesi halinde, değerleme esaslarının tespiti hususunda
kurucunun yönetim kurulu karar alabilir. Bu durumda değerleme esaslarının gerekçeli olarak
karar defterine yazılarak, Kurula ve portföy saklayıcısına bildirilmesi zorunludur. Ayrıca söz
konusu olaylarla ilgili olarak en uygun haberleşme vasıtasıyla katılma payı sahiplerine bildirim
yapılır.

(3) Kurucu ve varsa portföy yöneticisi gayrimenkul yatırımlarına ilişkin bilgileri, varsa
söz konusu yatırımlarla fon yönetiminde görev alan kişilerin ilişkisini de içerecek şekilde, ya-
tırımın yapıldığı tarihten itibaren 15 gün içinde en uygun haberleşme vasıtasıyla katılma payı
sahiplerine bildirir.

(4) Kurucu, Tebliğ hükümleri uyarınca veya ihtiyari olarak hazırlanan gayrimenkul de-
ğerleme raporları ile fon portföyünde yer alan diğer varlıklara ilişkin değerleme raporlarını ek-
leriyle birlikte, kendilerine teslimini takip eden 10 iş günü içinde Kurula gönderir. Değerleme
raporlarının birer örneği kurucu merkezinde yatırımcıların incelemesi için hazır bulundurulur,
talep etmeleri halinde masrafları yatırımcılarca karşılanmak üzere yatırımcılara da gönderilir.

Fonun sona ermesi ve fon malvarlığının tasfiye edilmesi
MADDE 32 – (1) Fonun sona ermesinde ve tasfiyesinde, 9/7/2013 tarihli ve 28702 sa-

yılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yatırım Fonlarına İlişkin Esaslar Tebliği (III.52-1) hükümleri
kıyasen uygulanır.

Kurul denetimi
MADDE 33 – (1) Fonun kurucusu, varsa portföy yöneticisi ile saklayıcısının fona iliş-

kin bütün hesap ve işlemleri Kurul denetimine tabidir.
Kurul ücreti
MADDE 34 – (1) Kanunun 130 uncu maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca takvim yılı

esas alınarak üçer aylık dönemlerin son iş gününde fon toplam değerinin yüz binde beşi ora-
nında kurucu tarafından hesaplanan ve portföy saklayıcısı tarafından onaylanan ücret, izleyen
on iş günü içerisinde kurucu tarafından Kurul Hesabına yatırılarak ilgili dekontların ve hesap-
lama tablosunun bir örneği Kurula iletilir.
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Diğer hükümler
MADDE 35 – (1) Bu fonlar için Yatırım Fonlarına İlişkin Esaslar Tebliği (III.52-1)’nde

yer alan fon toplam giderinin üst sınırının belirlenmesi ve kamuya açıklanması ile Kamuyu
Aydınlatma Platformunda ilan yükümlülüklerine ilişkin diğer hükümler uygulanmaz.

(2) Fon, başka bir fonla birleştirilemez veya başka bir fona dönüştürülemez.
(3) Bu Tebliğde hüküm bulunmayan konularda Yatırım Fonlarına İlişkin Esaslar Tebliği

(III.52-1)’nde yer alan hükümler uygulanır.
(4) Nitelikli yatırımcılara yönelik yapılan tanıtımlar hariç olmak üzere fona ilişkin ola-

rak kamuya yönelik her ne suretle olursa olsun reklam ve ilan verilemez. Fonların kuruluşu
öncesinde, potansiyel nitelikli yatırımcıların belirlenmesi amacı ile yapılacak toplantılar bu
fıkra kapsamında değerlendirilmez.

(5) Kurucu, varsa portföy yöneticisi ve yönetim veya sermaye bakımından bunlarla
doğrudan ya da dolaylı olarak ilişkili olanlar tarafından kurulan veya yönetilen fonların katılma
paylarının fon portföyüne dahil edilmesi halinde bu fonlara giriş ya da çıkış komisyonu öde-
nemez.

(6) Katılma paylarının nitelikli yatırımcıya satışında Tebliğde hüküm bulunmayan hal-
lerde 28/6/2013 tarihli ve 28691 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Sermaye Piyasası Araç-
larının Satışı Tebliği (II-5.2)’nde düzenlenen nitelikli yatırımcıya satışa ilişkin hükümler kıya-
sen uygulanır.

(7) İhraç belgesine ilişkin olarak Tebliğde hüküm bulunmayan hallerde 22/6/2013 tarihli
ve 28685 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İzahname ve İhraç Belgesi Tebliği (II-5.1) hü-
kümleri kıyasen uygulanır.

Yürürlük
MADDE 36 – (1) Bu Tebliğ 1/7/2014 tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 37 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Sermaye Piyasası Kurulu yürütür.

EK/1

FON İÇTÜZÜĞÜNDE YER ALMASI GEREKEN ASGARİ UNSURLAR

a) Fonun unvanı, türü, süresi,
b) Kurucunun, yöneticinin ve portföy saklayıcısının unvanı ve adresleri,
c) Fona ilişkin genel esaslar; yatırım yapılacak varlıklar ve portföy yönetim ilkeleri,

katılma paylarının alım satımına ilişkin usul ve esaslar, portföyün yönetimine ve saklanmasına
ilişkin esaslar, portföyün değerlemesine ilişkin esaslar, fon malvarlığından yapılabilecek har-
camalara ilişkin esaslar, fon gelir gider farkının katılma payı sahiplerine aktarılmasına ilişkin
esaslar, birim pay fiyat açıklama dönemine ilişkin esaslar, fona katılma ve fondan ayrılma şart-
ları,

ç) Fonun tasfiye şekli,
d) Kar dağıtımı ve performans ücretlendirmesine ilişkin esaslar,
e) Kurulca belirlenecek diğer unsurlar.
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EK/2

FON İHRAÇ BELGESİNDE YER ALMASI GEREKEN ASGARİ UNSURLAR

a) Fonun unvanı, türü, süresi,

b) Kurucunun, yöneticinin ve portföy saklayıcısının unvanı ve adresleri,

c) Fonun portföy yöneticilerine, kurucunun yönetim kurulu üyelerine ve yatırım komi-

tesine ilişkin bilgi,

ç) Fonun yatırım stratejisi, amacı, yatırım sınırlamaları ve risklerine ilişkin esaslar,

d) Dışarıdan alınan hizmetlere ilişkin bilgi,

e) Katılma paylarının alım satımına ilişkin usul ve esaslar,

f) Portföyün yönetimine ve saklanmasına ilişkin esaslar,

g) Portföyün değerlemesine ilişkin esaslar,

ğ) Fon birim pay fiyat açıklama dönemine ilişkin esaslar,

h) Fon malvarlığından yapılabilecek harcamalara ilişkin esaslar,

ı) Fon gelir gider farkının katılma payı sahiplerine aktarılmasına ilişkin esaslar,

i) Fona katılma ve fondan ayrılma şartları,

j) Fonun tasfiye şekli,

k) Fon içtüzüğünün ve finansal raporların nereden temin edilebileceği,

l) Fonun denetimini yapacak kuruluşa ilişkin açıklama,

m) Kar dağıtımı ve performans ücretlendirmesine ilişkin esaslar,

n) Fon toplam gider oranı,

o) Kurulca belirlenecek diğer unsurlar.

EK/3

YATIRIMCI BİLGİ FORMUNDA YER ALMASI GEREKEN ASGARİ UNSURLAR

a) Fonu tanıtıcı bilgiler,

b) Yatırım amaçlarının ve yatırım politikasının kısa tanımı ile portföy dağılımı,

c) Fonun varsa geçmiş performansı,

ç) Fonun yönetim ücreti, komisyon ve diğer giderleri ile toplam gider oranı,

d) Fonun maruz kaldığı risklerle ilgili uygun açıklamaları ve uyarıları içeren risk ve

getiri profili,

e) Katılma paylarının alım satım esasları, fon birim pay hesaplama dönemleri,

f) Yatırımcıların içtüzük, ihraç belgesi, finansal raporlar ile diğer ek bilgileri nereden

ve ne şekilde elde edebileceklerine ilişkin bilgiler,

g) Kar dağıtımı ve performans ücretlendirmesine ilişkin esaslar,

ğ) Fon toplam gider oranı,

h) Kurulca belirlenecek diğer unsurlar.
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Özelleştirme İdaresi Başkanlığından:
ÖZELLEŞTİRME YÜKSEK KURULU KARARI

Tarih : 20/12/2013
Karar No : 2013/201
Konu : Karayolları Genel Müdürlüğü ve Maliye Hazinesi adına kayıtlı;

İzmir ili, Bornova ilçesi, Kazımdirik Mahallesi, 14217 ada, 1 nolu
parseldeki 27.399,59 m2 yüzölçümlü taşınmazın üzerindeki binalarla
birlikte özelleştirilmesi

Özelleştirme Yüksek Kurulunca;
Özelleştirme İdaresi Başkanlığının (İdare) 3/10/2013 tarih ve 8814 sayılı yazısına isti-

naden;
Kurulumuzun 6/2/2012 tarih, 2012/16 sayılı Kararı ile özelleştirme kapsam ve programına

alınan Karayolları Genel Müdürlüğü ve Maliye Hazinesi adına kayıtlı İzmir ili, Bornova ilçesi,
Kazımdirik Mahallesi, 14217 ada, 1 nolu parselde bulunan 27.399,59 m2 yüzölçümlü taşınma-
zın üzerindeki binalarla birlikte, “Satış” yöntemiyle ve “Pazarlık Usulü” uygulanmak suretiyle
özelleştirilmesini teminen İhale İlan Metni ve İhale Şartnamesinde belirtilen hususlar dikkate
alınarak yapılan ihale sonucunda:

“Karayolları Genel Müdürlüğü ve Maliye Hazinesi adına kayıtlı, söz konusu satışa konu
varlıkların; 76.300.000 (Yetmişaltımilyonüçyüzbin) Türk Lirası bedelle en yüksek teklifi veren
Liva İç ve Dış Ticaret A.Ş.’ye İhale Şartnamesi çerçevesinde satılmasına, Liva İç ve Dış Ticaret
A.Ş.’nin sözleşmeyi imzalamaktan imtina etmesi veya diğer yükümlülükleri yerine getirmemesi
halinde, teminatının İdare lehine irat kaydedilmesine, 74.801.000 (Yetmişdörtmilyonsekizyüz-
birbin) Türk Lirası bedelle ikinci teklifi veren Mistral Yapı Gayrimenkul Sanayi ve Ticaret
A.Ş.’ye İhale Şartnamesi çerçevesinde satılmasına, Mistral Yapı Gayrimenkul Sanayi ve Ticaret
A.Ş.’nin sözleşmeyi imzalamaktan imtina etmesi veya diğer yükümlülükleri yerine getirmemesi
halinde, teminatının İdare lehine irat kaydedilmesine, 74.000.000 (Yetmişdörtmilyon) Türk
Lirası bedelle üçüncü teklifi veren Mehmet GÖKDEMİR İnşaat Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.’ye
İhale Şartnamesi çerçevesinde satılmasına, Mehmet GÖKDEMİR İnşaat Sanayi ve Ticaret Ltd.
Şti.’nin sözleşmeyi imzalamaktan imtina etmesi veya diğer yükümlülükleri yerine getirmemesi
halinde, teminatının İdare lehine irat kaydedilmesine ve ihalenin iptaline”

dair verilen İhale Komisyonu Kararının onaylanmasına,
Bu karar çerçevesinde, satış sözleşmesinin imzalanması ve Karar gereklerinin yerine

getirilmesi hususlarında İdarenin yetkili kılınmasına
karar verilmiştir.

—— • ——
Özelleştirme İdaresi Başkanlığından:

ÖZELLEŞTİRME YÜKSEK KURULU KARARI

Tarih : 20/12/2013
Karar No : 2013/202
Konu : İzmir ili, Bornova ilçesi, Kazımdirik Mahallesi

8065 ada, 2 parsel ve 8067 ada, 3 parselde bulunan 
taşınmazın özelleştirilmesi

Özelleştirme Yüksek Kurulunca;
Özelleştirme İdaresi Başkanlığının (İdare) 3/10/2013 tarih ve 8794 sayılı yazısına isti-

naden;
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Kurulumuzun 6/2/2012 tarih, 2012/16 sayılı Kararı ile özelleştirme kapsam ve progra-
mına alınan Karayolları Genel Müdürlüğü adına kayıtlı; İzmir ili, Bornova ilçesi, Kazımdirik
Mahallesi, 8065 ada, 2 nolu parselde kayıtlı 36.616,75 m² ve 8067 ada, 3 nolu parselde kayıtlı
17.564,48 m² olmak üzere toplam 54.181,23 m² yüzölçümlü taşınmazın üzerinde bulunan bi-
nalarla birlikte “Satış” yöntemiyle ve “Pazarlık Usulü” uygulanmak suretiyle özelleştirilmesini
teminen İhale İlan Metni ve İhale Şartnamesinde belirtilen hususlar dikkate alınarak yapılan
ihale sonucunda:

“Söz konusu satışa konu varlıkların; 120.420.000.- (Yüzyirmimilyondörtyüzyirmibin)
Türk Lirası bedelle en yüksek teklifi veren Armesa-Murat AKDEMİR Ortak Girişim Grubu’na
İhale Şartnamesi çerçevesinde satılmasına, Armesa-Murat AKDEMİR Ortak Girişim Gru-
bu’nun sözleşmeyi imzalamaktan imtina etmesi veya diğer yükümlülükleri yerine getirmemesi
halinde, teminatının İdare lehine irat kaydedilmesine, 120.400.000.- (Yüzyirmimilyondörtyüz-
bin) Türk Lirası bedelle ikinci teklifi veren Liva İç ve Dış Ticaret A.Ş.’ye İhale Şartnamesi
çerçevesinde satılmasına, Liva İç ve Dış Ticaret A.Ş.’nin sözleşmeyi imzalamaktan imtina et-
mesi veya diğer yükümlülükleri yerine getirmemesi halinde, teminatının İdare lehine irat kay-
dedilmesine ve ihalenin iptaline”

dair verilen İhale Komisyonu Kararının onaylanmasına,
Bu Karar çerçevesinde satış sözleşmesinin imzalanması ve Karar gereklerinin yerine

getirilmesi hususlarında İdarenin yetkili kılınmasına
karar verilmiştir.

—— • ——
Özelleştirme İdaresi Başkanlığından:

ÖZELLEŞTİRME YÜKSEK KURULU KARARI

Tarih : 20/12/2013
Karar No : 2013/203
Konu : Bursa İli, Osmangazi İlçesi, Çekirge Mahallesi, 4167 Ada, 6 ve 7 parsel

numaralı arsalar ile üzerindeki Çelik Palas Bursa Oteli’nin inşaat
halindeki yapılarının satışı.

Özelleştirme Yüksek Kurulunca;
Özelleştirme İdaresi Başkanlığının (İdare) 4/12/2013 tarih ve 10399 sayılı yazısına

istinaden;
Kurulumuzun 4/7/2005 tarih, 2005/76 sayılı Kararıyla özelleştirme kapsam ve progra-

mına alınan Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) mülkiyetindeki Bursa İli, Osmangazi İlçesi, Çe-
kirge Mahallesi, 4167 Ada, 6 ve 7 Parsel numaralı toplam 40.961,95 m2 yüzölçümlü arsaların
üzerinde bulunan inşaat halindeki yapılar ile birlikte “satış” yöntemiyle özelleştirilmesini te-
minen İhale İlanı ve İhale Şartnamesinde belirtilen hususlar kapsamında yapılan ihale sonu-
cunda ihale komisyonunca;

“SGK adına kayıtlı, Çelik Palas Bursa Oteli Taşınmazının, 39.225.000.- (Otuzdokuz-
milyonikiyüzyirmibeşbin) ABD Doları bedelle en yüksek teklifi veren Regina Termal Otelcilik
Ve Turizm Anonim Şirketi’ne İhale Şartnamesi çerçevesinde satılmasına, Regina Termal Otel-
cilik Ve Turizm Anonim Şirketi’nin sözleşmeyi imzalamaktan imtina etmesi veya diğer yü-
kümlülükleri yerine getirmemesi halinde, teminatının İdare lehine irat kaydedilmesine,
39.220.000.- (Otuzdokuzmilyonikiyüzyirmibin) ABD Doları bedelle ikinci teklifi veren Alt
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Dış Ticaret Anonim Şirketi’ne İhale Şartnamesi çerçevesinde satılmasına, Alt Dış Ticaret Ano-
nim Şirketi’nin sözleşmeyi imzalamaktan imtina etmesi veya diğer yükümlülükleri yerine ge-
tirmemesi halinde, teminatının İdare lehine irat kaydedilmesine ve ihalenin iptaline”

dair verilen Kararın onaylanmasına,
Bu karar çerçevesinde satış sözleşmesi imzalanması ve karar gereklerinin yerine geti-

rilmesi hususlarında İdarenin yetkili kılınmasına
karar verilmiştir.

—— • ——
Özelleştirme İdaresi Başkanlığından:

ÖZELLEŞTİRME YÜKSEK KURULU KARARI

Tarih : 20/12/2013
Karar No : 2013/204
Konu : Erzurum Palandöken ve Konaklı Kayak Merkezleri ile ilgili 2013/01

sayılı kararın bazı maddelerinin değiştirilmesi ve bazı taşınmazların
özelleştirme kapsam ve programına alınması

Kurulumuzca;
Özelleştirme İdaresi Başkanlığının (İdare) 25/11/2013 tarih ve 10045 sayılı yazısına

istinaden; 
1. Kurulumuzun 4/1/2013 tarih ve 2013/01 sayılı kararının; 
- 1’inci maddesinin (b) bendi ile alt paragrafın “Erzurum ili, Palandöken ilçesi, Palan-

döken Kayak Merkezinde yer alan Maliye Hazinesi ve Spor Genel Müdürlüğü’ne ait (2013/01
sayılı Kararımızın eki, Ek-3’te sayılan) taşınmazların, 2013/01 sayılı Kararımızın eki, Ek-4
krokide sınırları belirlenen alandaki Maliye Hazinesine ait taşınmazlar ile Devletin hüküm ve
tasarrufu altında bulunan alanların ve bunların üzerindeki; Maliye Hazinesine ve Gençlik Hiz-
metleri ve Spor İl Müdürlüğü/Spor Genel Müdürlüğü’ne ait Kayak Eğitim ve Dinlenme Tesisi,
kafeterya, pist, lift, gölet ve benzeri yapı, tesisler ile bu alanlar üzerinde bulunan diğer varlık-
ların üzerindeki haklarla birlikte, 

özelleştirme kapsam ve programa alınmasına,” şeklinde,
- 2’nci maddesinin, “Özelleştirmenin satış, kiralama, işletme hakkının verilmesi, mül-

kiyetin gayri ayni hakların tesisi ve işin gereğine uygun sair hukuki tasarruflar yöntemlerinin
birlikte veya ayrı ayrı uygulanması suretiyle gerçekleştirilmesine” şeklinde, 

- 5’inci maddesinin “Özelleştirme işlemlerinin 31/12/2016 tarihine kadar tamamlan-
masına,” şeklinde değiştirilmesine,

- 3. ve 4. maddelerin iptaline, 
2. Erzurum ili, Palandöken ilçesi, Dere Mahallesindeki, üzerinde sporcu kamp eğitim

merkezi bulunan Maliye Hazinesine ait 191 ada, 366 parsel sayılı, 281.444,79 m2 yüzölçümlü
taşınmazın, ekli krokide sınırları gösterilen 242.214,29 m2’lik alandan, atlama kuleleri ve ku-
lelerin bulunduğu alan hariç kalan alanın üzerindeki haklarla birlikte özelleştirme kapsam ve
programına alınmasına, özelleştirmenin satış, kiralama, işletme hakkının verilmesi, mülkiyetin
gayri ayni hakların tesisi ve işin gereğine uygun sair hukuki tasarruflar yöntemlerinin birlikte
veya ayrı ayrı uygulanması suretiyle gerçekleştirilmesine ve özelleştirme işlemlerinin
31/12/2016 tarihine kadar tamamlanmasına,

karar verilmiştir.
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Özelleştirme İdaresi Başkanlığından:
ÖZELLEŞTİRME YÜKSEK KURULU KARARI

Tarih : 20/12/2013
Karar No : 2013/205
Konu : Fenerbahçe-Kalamış Yat Limanı Koruma Amaçlı İmar Planı.
Özelleştirme Yüksek Kurulunca;
Özelleştirme İdaresi Başkanlığının 13/8/2013 tarih ve 7221 sayılı yazısına istinaden;
1- İstanbul İli, Kadıköy İlçesi, Zühtüpaşa Mahallesi sınırları içinde; Kalamış-Fener

Caddesi mevkiinde bulunan Fenerbahçe-Kalamış Yat Limanı alanını da kapsayan özelleştirme
kapsam ve programındaki Türkiye Denizcilik İşletmeleri A.Ş.’ye ait 274 ada, 1 no’lu parsel
ve devletin hüküm ve tasarrufu altındaki alanlardan oluşan toplam 436.263,58 m²’lik alana
(deniz yüzeyi alanı da dahil) “Yat Limanı Alanı (Emsal:0.13; çatı dahil olmak üzere
Hmax:7.50 m)” ve “Balıkçı Barınağı Alanı” Kararı getirilmesine ilişkin Kurulumuzun
03.05.2013 tarih ve 2013/75 sayılı Kararı ile onaylanan 1/5000 ölçekli Koruma Amaçlı Nazım
İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planına askı sürecinde yapılan
itirazların reddine, 

2- Kararın Resmî Gazete’de yayımlanmasını müteakip, bilgi ve gereği için İstanbul
Büyükşehir Belediye Başkanlığı ve Kadıköy Belediye Başkanlığına gönderilmesine,

karar verilmiştir.
—— • ——

Özelleştirme İdaresi Başkanlığından:
ÖZELLEŞTİRME YÜKSEK KURULU KARARI

Tarih : 20/12/2013
Karar No : 2013/210
Konu : Derince Limanı İmar Planı.
Özelleştirme Yüksek Kurulunca;
Özelleştirme İdaresi Başkanlığının 2/12/2013 tarih ve 10257 sayılı yazısına istinaden;
1- Kurulumuzun 24/5/2013 tarih ve 2013/87 sayılı Kararı ile onaylanan Kocaeli İli, De-

rince İlçesi, Deniz Mahallesi, Derince Limanı Alanına (yeni yapılacak dolgu alanı da dahil)
ilişkin olarak “Liman Alanı (E=0.35 ;  Hmax= Serbest); TCDD Alanı (E=0.35 ; Hmax= Ser-
best), Park Alanı, Otopark ve Yol” fonksiyonunu öneren 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı De-
ğişikliği ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğine askı sürecinde yapılan itiraz-
lardan; T.C. Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü ve Kocaeli Kültür Varlıklarını
Koruma Bölge Kurulu tarafından talep edilen bazı hususların kabul edilmesine, diğer itirazların
reddine, 

2- Askı sürecinde yapılan itirazların değerlendirilmesi sonucu kabul edilen itirazlara
göre yeniden düzenlenen Derince Liman Alanı 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği
ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğinin onaylanmasına, 

3- Onaylanan imar planlarının Resmî Gazete’de yayımlanmasını müteakip, bilgi ve ge-
reği için Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanlığı ve Derince Belediye Başkanlığına gönderil-
mesine,

karar verilmiştir.
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KURUL KARARI

Afet ve Acil Durum Yüksek Kurulundan:
Tarihi : 20/12/2013
Karar Sayısı : 2013/2
Konu : Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP)
5902 Sayılı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında

Kanun hükümleri gereğince, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı tarafından ilgili bakanlık,
kurum ve kuruluşların katılımı ile hazırlanmış olan ekli “Türkiye Afet Müdahale Planı” Yüksek
Kurul tarafından onaylanmıştır.

                   Beşir ATALAY
              Başbakan Yardımcısı

                E. BAYRAKTAR                  A. DAVUTOĞLU                         T. YILDIZ
               Çevre ve Şehircilik                  Dışişleri Bakanı               Enerji ve Tabii Kaynaklar
                         Bakanı                                                                                    Bakanı

                    M.M. EKER                           M. GÜLER                             M. ŞİMŞEK
        Gıda, Tarım ve Hayvancılık             İçişleri Bakanı                         Maliye Bakanı
                         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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2013 Aralık Günsüzleri                   KILIÇ 
1200-26 

T.C. 

Resmî Gazete 
İlânlarla ilgili müracaatlar Başbakanlık Basımevi Döner Sermaye 

İşletmesi Müdürlüğüne yapılır. 

3 Ocak 2014 

CUMA 
Sayı : 28871 

İLÂN BÖLÜMÜ 

YARGI İLÂNLARI 

Kilis 1. Asliye Ceza Hakimliğinden: 

Esas No : 2013/553 

Karar No : 2013/682 

Kilis 1. Asliye Ceza Mahkemesince yukarıda esas ve karar numarası yazılı kamu davası 

dosyasında; sanık Mohamad ve Amına oğlu, 1964 D.lu, Suriye Devleti nüfusuna kayıtlı Moustafa 

Mnajed hakkında kaçakçılık suçu nedeniyle açılan kamu davasında, mahkememizin 05.11.2013 

tarih ve 2013/553 esas 2013/682 karar sayılı ilamı 6.000,00 TL adli para ceza ile birlikte 80 TL. 

Adli para cezası verildiği gerekçeli kararın Adalet Bakanlığının Uluslararası Hukuk ve Dış 

ilişkiler Genel Müdürlüğünün 10.09.2012 tarih ve 2009/34601/80277 sayılı yazılarında da 

belirtildiği üzere ve Suriye Devletindeki mevcut durum nedeniyle her türlü yardımlaşma 

taleplerine ara verildiğinden dolayı, tebliğ edilemediği anlaşılmış olmakla 7201 sayılı yasanın 

28/1 maddesi gereğince kararın ilanen tebliğine karar verilmiştir. 

İlanın yayın tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ olunmuş sayılarak 1412 sayılı 

CMK.nun 310. maddesi gereğince takip edilen 1 hafta içerisinde sanıklar tarafından 

mahkememize veya en yakın asliye ceza mahkemesine dilekçe ile veya zabıt katibine beyanda 

bulunularak temyiz edilmediği takdirde kesinleşmiş olunacağı tebliğ olunur. 10271 

—— • —— 

İstanbul 38. Asliye Ceza Hakimliğinden: 

Esas No : 2011/647 

Karar No : 2013/462 

Mahkememizin 10.10.2013 tarih 2011/647 Esas 2013/462 Karar sayılı kararı ile sanık 

ZARINA SAPAROVA hakkında Elektrik Enerjisi hakkında hırsızlık suçundan 5237 sayılı 

Yasanın 142/1-f, 53 maddeleri gereğince beraatine dair verilen karar Aydoğdu ve Fatma kızı l988 

Türkmenistan doğumlu SANIK ZARINA SAPAROVA'ya dosyada bulunan adreslerine tebligat 

yapıldığı ancak bu adresinde bulunamadığı gibi mevcut adreslerinde de tanıyan ve bilen 

olmadığından tebligat bila infaz iade edilmiştir. 

7201 sayılı Kanunun 28, 29 ve mütakip maddeleri gereğince kararın Resmi Gazete’de 

ilanen tebliğine, 

İlan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına, ilana ait gazetenin 

mahkememize gönderilmesine, 

İlan ücretinin ve mahkeme masrafının karar kesinleştikten sonra sanıktan tahsiline, 

İlan olunur. 10272 
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Çifteler Sulh Ceza Hakimliğinden: 

Esas No : 2006/88 

Karar No : 2013/148 

Tehdit ve Hakaret suçlarından mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 

26/04/2013 tarihli ilamı ile sanık Keziban Harmancı hakkında hükmün açıklanmasının geri 

bırakılması karara verilmiş olup, Abidin ve Güngör kızı, 31/07/1963 Ağılcık doğumlu, 

Afyonkarahisar, Emirdağ, Ağılcık mah/köy nüfusuna kayıtlı katılan ZELIHA DOGANER tüm 

aramalara rağmen bulunamamış, yapılan adres soruşturmasında da adresi tespit edilemediğinden 

gerekçeli karar kendisine tebliğ edilememiştir. 

7201 sayılı Yasanın 29. ve 30 maddeleri uyarınca hüküm özetinin ilanen tebliğine karar 

verilmiştir. 

Mahkememizin 26/04/2013 tarih ve 2006/88 esas 2013/148 karar sayılı ilamı ile sanık 

Keziban Harmancı'nın TCK 106/1-1 cümle, 125/1, 62, 43/1, 231/5, 231/6-c, 231/8, 231/10, 

231/11 maddeleri gereğince hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararma ilişkin hüküm 

fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı, tebliğden itibaren 1 hafta 

içinde kararın Çifteler Asliye Ceza Mahkemesi nezdinde itiraza tabii olduğu, bu süre içerisinde 

itiraz yoluna başvurulmaması halinde hükmün kesinleşeceği hususu ilan olunur. 9892 

————— 
Esas No : 2010/115 

Karar No : 2013/140 

Basit yaralama suçundan Mahkememizin yukarıda Esas ve karar numarası yazılı 

25/04/2013 tarihli ilamı ile sanık Murat Kızılmeşe hakkında 5 yıl hükmün açıklanmasının geri 

bırakılması nedeniyle denetimli serbestlik cezası verilmiş olup, Celil ve Aynur kızı, 20/12/1983 

doğumlu, Afyonkarahisar, Bayat, Muratkoru mah/köy nüfusuna kayıtlı katılan NERGİZ 

KIZILMEŞE tüm aramalara rağmen bulunamamış, gerekçeli karar kendisine tebliğ edilememiştir. 

7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin ilanen tebliğine 

karar verilmiştir. 

Mahkememizin 25/04/2013 tarih 2010/115 esas 2013/140 karar sayılı ilamı ile sanık 

Murat Kızılmeşe'nin TCK 86/2, 86/3-a,62, CMK. 231/5, 231/6-c, 231/8, 231/10, 231/11, 13 

maddeleri gereğince 5 yıl hükmün açıklanmasının geri bırakılması nedeniyle denetimli serbestlik 

cezası ile cezalandırılmasına ilişkin hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ 

edilmiş sayılacağı, tebliğden itibaren 1 hafta içinde kararın Çifteler Asliye Ceza Mahkemesi 

nezdinde itiraza tabi olduğu, bu süre içerisinde itiraz yoluna başvurulmaması halinde hükmün 

kesinleşeceği hususu ilan olunur. 9893 

————— 
Esas No : 2010/115 

Karar No : 2013/140 

Basit Yaralama suçundan Mahkememizin yukarıda Esas ve karar numarası yazılı 

25/04/2013 tarihli ilamı ile 5 yıl hükmün açıklanmasının geri bırakılması nedeniyle denetimli 

serbestlik cezası ile cezalandırılan Mehmet Ali ve Nergiz oğlu, 30/08/1978 doğumlu, 

Afyonkarahisar, Bayat, Muratkoru mah/köy nüfusuna kayıtlı MURAT KIZILMEŞE tüm 

aramalara rağmen bulunamamış, gerekçeli karar kendisine tebliğ edilememiştir. 

7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin ilanen tebliğine 

karar verilmiştir. 

Mahkememizin 25/04/2013 tarih 2010/115 esas 2013/140 karar sayılı ilamı ile sanık 

Murat Kızılmeşe'nin TCK 86/2, 86/3-a,62, CMK. 231/5, 231/6-c, 231/8, 231/10, 231/11, 13 

maddeleri gereğince 5 yıl hükmün açıklanmasının geri bırakılması nedeniyle denetimli serbestlik 

cezası ile cezalandırılmasına ilişkin hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ 

edilmiş sayılacağı, tebliğden itibaren 1 hafta içinde kararın Çifteler Asliye Ceza Mahkemesi 

nezdinde itiraza tabi olduğu, bu süre içerisinde itiraz yoluna başvurulmaması halinde hükmün 

kesinleşeceği hususu ilan olunur. 9894 
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ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI 

HASILAT PAYLAŞIMINA DAYALI GAYRİ AYNİ HAK TESİSİ İLE ALANYA SEBZE VE 

MEYVE TOPTANCI HALİ VE MÜTEMMİMLERİNİN YAPILMASI VE 30 YIL SÜRE 

İŞLETİLMESİ, SÜRE BİTİMİNDE İDAREYE DEVRİ İŞİ YAPTIRILACAKTIR 

Türkler Belediye Başkanlığından: 

1. İdarenin : T.C.Türkler Belediyesi 

a) Adresi : Merkez Mahallesi Atatürk Caddesi No: 9 

Türkler Alanya/ANTALYA 

b) Telefon ve Faks Numarası : Tel: 0 242 537 6320   Fax: 0 242 537 6321 

2. İhalenin konusu niteliği, yeri ve miktarı : Beldemiz Türkler Kasabası Yanıklar Mahallesi 

369 ada 1 parsel 148.949,32 M2 lik taşınmaz 

üzerine hasılat paylaşımına dayalı gayri ayni 

hak tesisi ile Alanya sebze ve meyve 

toptancı hali ve mütemmimlerinin yapılması 

ve 30 yıl süre işletilmesi, süre bitiminde 

idareye devri işini kapsamaktadır. 

3. İhalenin yapılacağı yer : Türkler Belediyesi Encümen Toplantı Odası 

4. İhalenin tarihi ve saati : 20.01.2014 ve saat: 10:00 

5. İhalenin hangi usul ile yapılacağı : 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunun 35/a 

Maddesine göre Kapalı Zarf usulü ile ihalesi 

yapılacaktır. 

6. İşin tahmin edilen yapım maliyet bedeli : 48.495.974,69. (Kırk Sekiz Milyon Dörtyüz 

Doksan Beşbin Dokuz Yüz Yetmiş Dört 

Türk Lirası Altmış Dokuz Kuruş), 

7. Yıllık muhammen kira bedeli  : 70.000,00 + KDV (Yetmişbin Türk Lirası) + 

% 5 Ciro Payı + KDV 

8. Geçici teminat Miktarı : 1.900.000,00 (Bir Milyon Dokuz Yüz Bin 

Türk Lirası) 

9. Şartname ve ekleri mesai saatleri içerisinde Türkler Belediye Başkanlığından 1.500,00 TL 

karşılığı satın alınabilir ve İdarede ücretsiz olarak görülebilir 

10. İhaleye katılabilmek için gereken şartlar ve istenen belgeler: 

A. Kanuni ikametgah belgesi veya Türkiye’de tebligat için adres beyanı, 

B. Gerçek Kişilerin T.C. kimlik numarası, tüzel kişilerin ise vergi kimlik numarasını da 

gösteren vergi kaydı belgesi 

C. Ticaret ve/veya Sanayi Odası Belgesi, 

I. Gerçek kişi olması halinde ilgilisine göre Ticaret Sanayi Odası veya Esnaf ve 

Sanatkarlar siciline kayıtlı olduğunu gösterir belge, 

II. Nüfus cüzdanı sureti (tüzel kişi olması halinde yönetim kurulunun) 

III. Tüzel kişi olması halinde tüzel kişiliğin idare merkezinin bulunduğu yer 

mahkemesinden veya sicile kayıtlı olduğu Ticaret ve Sanayi Odasından veya benzeri bir 

makamdan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge 

(Türkiye’de şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişiliğin bulunduğu ülkedeki Türk 

Konsolosluğu’nca veya Türk Dışişleri Bakanlığı’nca onaylanmış olması gerekir.) 

IV. Ortak girişlerin olması halinde ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her 

birinin (a) ve (b) deki esaslara göre temin edecekleri belge, 
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D. İmza sirküleri, 

I. Gerçek kişi olması halinde noter tasdikli imza sirküleri, 

II. Tüzel kişi olması halinde, tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri (Türkiye’de 

şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişilerin, bulunduğu Türk konsolosluğunca veya Türkiye 

Dışişleri Bakanlığınca onaylanmış olması gerekir 

III. Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan gerçek kişi veya tüzel kişilerin 

her birinin (I) veya (II) fıkralarındaki esaslara göre temin edecekleri belge. 

IV. İmza Sirküleri ihaleden en fazla iki ay önceden alınmış olması  

F. İstekliler adına vekaleten iştirak ediliyor ise istekli adına teklifte bulunacak kimselerin 

vekaletnameleri ile vekaleten iştirak edenin noter tasdikli ihaleden en fazla iki ay önceden alınmış 

imza sirküleri vermesi (Türkiye’de şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişilerin vekaletnamelerin 

bulunduğu ülkedeki Türk Konsolosluğunca veya Türkiye Dışişleri Bakanlığınca onaylanmış 

olması) gerekli. 

G. Ortak girişim olması halinde bu şartnameye uygun olarak noter tasdikli ortak girişim 

beyannamesi ile ortaklarca imzalı ortaklık sözleşmesini vermesi (İhale üzerinde kaldığı takdirde 

noter tasdikli ortaklık sözleşmesi verilir.) 

H. Tüzel Kişilerde Ticaret Sicilden Tüzel kişiliği oluşturan ortakların son halini gösteren 

liste.  

İ. İhale ilan tarihi itibari ile vergi ve SGK borcu bulunmadığına dair belge. İhale ilan 

tarihinden sonra alınmış olması 

J. Geçici teminat tutarının yatırıldığına dair belge veya teminat mektubu  

K. İhale dosyası satın alındığına dair belge.  

L. Toplam 49.000,000,00 (Kırkdokuzmilyon TL.)’lik Banka referans mektubu. 

M. Tüzel kişi olarak katılacak olan firmalarda yönetim kurulu kararı  

N. İdari şartnameyi, Teknik şartnameyi, Taslak Kira sözleşmesini okuduğunu, avan 

projeleri incelediğini ve bunları yerine getireceğini beyan eden taahhütname. 

O. Tüzel kişilerde yetki belgesi  

P. Tasdikli Bilanço ve gelir tablosu 

Q. İhalelerden yasaklı olmadığına dair belge ve beyan. 

R. Her sayfası İstekli tarafından imzalanmış ve kaşelenmiş, ihale dosyasının aslı, 

İsteklinin iş ortaklığı olması halinde, iş ortaklığını oluşturan en az bir tarafın ihale dosyasını satın 

almış olması ve satın alınan ihale dosyasının her sayfasının, iş ortaklığını oluşturan tüm taraflarca 

da imzalanarak, kaşelenmesi,  

S. Son beş yıl içinde en az 36.000 m2 büyüklüğünde kapalı alan inşaatını yapmış olduğunu 

ispatlayan belgeler (iş denetleme veya iş yönetim belgeleri kabul edilmeyecektir). İsteklinin İş 

ortaklığı olması halinde ortaklardan birinin iş deneyimini tek sözleşmeyle sağlaması halinde ortak 

girişim yeterli sayılır. 

T. “Sebze ve Meyve Ticareti ve Toptancı Halleri Hakkında Yönetmeliğin” 12. maddesinde 

belirtilen şartları taşıması. Bu madde gereği ödenmiş sermayesinin minumum 500.000,00 TL 

olacak. Yeminli Mali Müşavirden tasdikli olarak beyan edilecek 

U. İhale konusu taşınmazı görüp yerinde inceleme yaptığına ve şartları kabul ettiğine dair 

yazılı beyan (iş yeri görme tutanağı)  

V. İş deneyim belgesi, İş deneyim belgesine sahip gerçek/tüzel kişiliğin hissesi İş 

ortaklığında doğrudan veya dolaylı olarak %51'den aşağı olamaz. 

11. Telgrafla yapılacak müracaatlar ve postada vaki gecikmeler kabul edilmeyecektir. 

12. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Türkler Belediyesi Yazı İşleri Müdürlüğüne 

elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.  

13. İdare ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. 

İlan olunur. 10477/1-1 
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1 ADET VERİ TABANI YÖNETİM SİSTEMİ (EXADATA CİHAZI) VE 

1 ADET YEDEKLEME ÜNİTESİ SATIN ALINACAKTIR 

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden: 

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ihtiyacı 1 adet veri 

tabanı yönetim sistemi (Exadata cihazı) ve 1 adet yedekleme ünitesi, kuruluşça hazırlanan teknik 

şartnamesine ve Oracle markasına uygun olarak, Ofis’imiz tip ticari şartnamesi ile ihale ek şartlar 

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

1 - İHALE EVRAKI BEDELLİDİR.  

a) İstekliler, ihale dokümanlarını Genel Müdürlüğümüz III Nolu Satın Alma Daire 

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

firmaların, şartname bedelini (130.-TL) Ofis veznelerinden birine veya Ofis banka hesabına 

yatırmaları zorunludur.  

b) Yatırılan paraya ait ödendi belgesinin aslının 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 şartname, markası, Ofis tip ticari şartnamesi ve ihale ek şartlar listesinin aynen 

kabul edildiğini belirten yazılı taahhütname ve ticari şartnamenin 2. maddesinde yazılı belgeler ile 

ihale ek şartlar listesinde belirtilen belgeler bulunacaktır. 

3 - Teklifler, 10.01.2014 günü, saat 12.00’ye kadar Genel Müdürlüğümüz, III Nolu Satın 

Alma 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 edilen 1 adet veri tabanı yönetim 

sistemi (Exadata cihazı) ve 1 adet yedekleme ünitesinin teknik şartnamesine ve Oracle markasına 

uygun olarak belirlenmesini müteakip, uygun olduğu tespit edilen tekliflerin fiyat ile ilgili iç 

zarfları aynı gün açılacaktır. Uygun olmayan teklifler ise açılmadan teklif sahiplerine iade 

edilecektir. 

5 - Teklifler, ihaleye esas ticari şartnamenin 7. maddesinde belirtilen şartlarla iç zarfların 

açılmasını müteakip en az 30 gün opsiyonlu olacaktır. 

6 - İhale konusu malzemenin tamamı için teklif 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. 
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2 ADET DATA DOMAİN DD860 İÇİN ES30 SHELF SATIN ALINACAKTIR 

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden: 

Ofisimizce, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı ihtiyacı 2 adet 

DATA DOMAİN DD860 için ES30 SHELF teknik şartnamesine kuruluşça istenilen EMC 

markasına uygun olarak, Ofis’imiz tip ticari şartnamesi ile ihale ek şartlar listesinde belirtilen 

şartlarla, açık teklif usulü ile iç piyasadan satın alınacaktır. 

1 - İHALE EVRAKI BEDELLİDİR.  

a) İstekliler, ihale dokümanlarını Genel Müdürlüğümüz III Nolu Satın Alma 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 şartname, istenilen markasına, 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, 09/01/2014 günü, saat 12.00’ye kadar Genel Müdürlüğümüz, III Nolu Satın 

Alma 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 edilen 2 adet DATA DOMAİN DD860 

için ES30 SHELF teknik şartnamesine, kuruluşça istenilen EMC markasına 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. 
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ANKARA İL ÖZEL İDARESİNCE JEOTERMAL KAYNAK VE DOĞAL MİNARELLİ SU 

ARAMA RUHSAT SAHALARI İHALE YOLUYLA ARAMAYA AÇILACAKTIR 

Ankara İl Özel İdaresi İl Encümeninden: 

1 - İhale Konusu; İlimiz sınırlarında bulunan ve aşağıda yeri, alanı, paftası ile şartnamesinde 

koordinatları verilen jeotermal kaynak ve doğal mineralli su arama sahaları 5686 sayılı Jeotermal 

Kaynaklar ve Doğal Mineralli Sular Kanununun 10 uncu maddesi 1 inci fıkrası (c) bendi ve 

Uygulama Yönetmeliğinin 17 nci maddesi gereğince, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunun 45 inci 

Maddesine göre Açık Teklif Usulü ile ayrı ayrı ihale edilecektir. 

2 - İhale edilecek sahalar; 

2.1 - Ayaş İlçesi İlhanköy Köyü sınırlarında H28d2-d3-d4 paftalarında bulunan 4972,91 

hektarlık jeotermal kaynak arama sahası; 

2.1.a) Muhammen bedeli : 78.000 TL 

2.1.b) Geçici teminatı : 2.340 TL 

2.1.c) İhale tarihi : 15.01.2014 Saat: 10:30 

2.2 - Ayaş İlçesi Pınarkaya Köyü sınırlarında H28c2 paftasında bulunan 4997,42 hektarlık 

jeotermal kaynak arama sahası; 

2.2.a) Muhammen bedeli : 66.000 TL 

2.2.b) Geçici teminatı : 1.980 TL 

2.2.c) İhale tarihi : 15.01.2014 Saat:10:40 

2.3 - Ayaş İlçesi Başbereket Köyü sınırlarında H28c2-c3-c4 paftalarında bulunan 3395,40 

hektarlık jeotermal kaynak arama sahası; 

2.3.a) Muhammen bedeli : 53.000 TL 

2.3.b) Geçici teminatı : 1.590 TL 

2.3.c) İhale tarihi : 15.01.2014 Saat: 10:50 

2.4 - Altındağ İlçesi sınırlarında I29b1-b2 paftasında bulunan 3000,05 hektarlık jeotermal 

kaynak arama ruhsat sahası; 

2.4.a) Muhammen bedeli : 47.000 TL 

2.4.b) Geçici teminatı : 1.410 TL 

2.4.c) İhale tarihi : 15.01.2014 Saat: 11:00 

2.5 - Beypazarı İlçesi Kızılcasöğüt Köyü sınırlarında H27c2, H28d1 paftalarında bulunan 

1660,00 hektarlık jeotermal kaynak arama sahası; 

2.5.a) Muhammen bedeli : 100.000 TL 

2.5.b) Geçici teminatı : 3.000 TL 

2.5.c) İhale tarihi : 15.01.2014 Saat: 11:10 

2.6 - Beypazarı İlçesi İncepelit Köyü sınırlarında H27c2, H28d1-d4 paftalarında bulunan 

1545,08 hektarlık jeotermal kaynak arama sahası; 

2.6.a) Muhammen bedeli : 30.000 TL 

2.6.b) Geçici teminatı : 900 TL 

2.6.c) İhale tarihi : 15.01.2014 Saat: 11:20 

2.7 - Beypazarı İlçesi Kuyucak Köyü sınırlarında H27c1 paftasında bulunan 3267,00 

hektarlık jeotermal kaynak arama sahası; 

2.7.a) Muhammen bedeli : 51.000 TL 

2.7.b) Geçici teminatı : 1.530 TL 

2.7.c) İhale tarihi : 15.01.2014 Saat: 11:30 

2.8 - Beypazarı İlçesi Bağözü Köyü sınırlarında H27c1-c2 paftalarında bulunan 2587,50 

hektarlık jeotermal kaynak arama sahası; 

2.8.a) Muhammen bedeli : 100.000 TL 

2.8.b) Geçici teminatı : 3.000 TL 

2.8.c) İhale tarihi : 15.01.2014 Saat:11:40 
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2.9 - Etimesgut İlçesi Yapracık Köyü sınırlarında I29a1-a2-a3-a4 paftalarında bulunan 

1500,00 hektarlık jeotermal kaynak su arama sahası; 

2.9.a) Muhammen bedeli : 50.000 TL 

2.9.b) Geçici teminatı : 1.500 TL 

2.9.c) İhale tarihi : 15.01.2014 Saat: 11:50 

2.10 - Güdül İlçesi Meyvabükü Köyü sınırlarında H28c1-b4 paftalarında bulunan 4662,50 

hektarlık jeotermal kaynak arama sahası; 

2.10.a) Muhammen bedeli : 73.000 TL 

2.10.b) Geçici teminatı : 2.190 TL 

2.10.c) İhale tarihi : 15.01.2014 Saat: 12:00 

2.11 - Keçiören İlçesi Ovacık Köyü sınırlarında H29c4 paftasında bulunan 1899,85 

hektarlık jeotermal kaynak arama sahası; 

2.11.a) Muhammen bedeli : 30.000 TL 

2.11.b) Geçici teminatı : 900 TL 

2.11.c) İhale tarihi : 15.01.2014 Saat: 12:10 

2.12 - Kızılcahamam İlçesi Bademli Köyü sınırlarında H28b3-b4 paftalarında bulunan 

4203,00 hektarlık jeotermal kaynak arama sahası; 

2.12.a) Muhammen bedeli : 66.000 TL 

2.12.b) Geçici teminatı : 1.980 TL 

2.12.c) İhale tarihi : 15.01.2014 Saat: 12:20 

2.13 - Kızılcahamam İlçesi Bağlıca Köyü sınırlarında H28b3 paftasında bulunan 2411,05 

hektarlık jeotermal kaynak arama sahası; 

2.13.a) Muhammen bedeli : 960.000 TL 

2.13.b) Geçici teminatı : 28.800 TL 

2.13.c) İhale tarihi : 15.01.2014 Saat: 12:30 

2.14 - Kızılcahamam İlçesi Çeltikçi Köyü sınırlarında H28b2-b3-b4 paftalarında bulunan 

4909,58 hektarlık jeotermal kaynak arama sahası; 

2.14.a) Muhammen bedeli : 64.000 TL 

2.14.b) Geçici teminatı : 1.920 TL 

2.14.c) İhale tarihi : 15.01.2014 Saat: 12:40 

2.15 - Gölbaşı İlçesi Bağiçi Köyü sınırlarında I29c3 paftasında bulunan 1141,74 hektarlık 

doğal mineralli su arama sahası; 

2.15.a) Muhammen bedeli  : 10.000 TL 

2.15.b) Geçici teminatı : 300 TL 

2.15.c) İhale tarihi : 15.01.2014 Saat: 12:50 

2.16 - Ayaş İlçesi Başayaş Köyü sınırlarında H28c3-c4, I28b1-b2 paftalarında bulunan 

3497,57 hektarlık jeotermal kaynak ve doğal mineralli su arama sahası; 

2.16.a) Muhammen bedeli : 55.000 TL 

2.16.b) Geçici teminatı : 1.650 TL 

2.16.c) İhale tarihi : 15.01.2014 Saat: 13:00 

2.17 - Beypazarı İlçesi Kapullu Köyü sınırlarında I27b1-b4 paftalarında bulunan 4799,99 

hektarlık jeotermal kaynak ve doğal mineralli su arama sahası; 

2.17.a) Muhammen bedeli : 80.000 TL 

2.17.b) Geçici teminatı : 2.400 TL 

2.17.c) İhale tarihi : 15.01.2014 Saat: 13:10 

2.18 - Kızılcahamam İlçesi Seyhamamı Köyü sınırlarında G29d1-d2-d3-d4 paftalarında 

bulunan 4800,00 hektarlık jeotermal kaynak ve doğal mineralli su arama sahası; 

2.18.a) Muhammen bedeli : 100.000 TL 

2.18.b) Geçici teminatı : 3.000 TL 

2.18.c) İhale tarihi : 15.01.2014 Saat: 13:20 
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3 - İHALENİN YERİ VE TARİHİ; 

3.1. Şartname ve Eklerinin Temini: Şartname Varlık Mahallesi Tanzimat Caddesi No: 67 

Yenimahalle/ANKARA adresinde bulunan İl Özel İdaresi, Meclis Kararları Daire Başkanlığı İl 

Encümen Müdürlüğünden 100 TL karşılığında temin edilebilir veya aynı yerde ücretsiz olarak 

görülebilir. Şartname bedeli İdaremiz T.C. Ziraat Bankası Ulus şubesi TR 460001 0006 8336 

2611 7250 02 No’lu hesaba yatırılacaktır. 

3.2. İhalenin Yapılacağı Yer: Ankara İl Özel İdaresi Varlık Mahallesi Tanzimat Caddesi 

No: 67 Yenimahalle/ANKARA adresinde bulunan Encümen Toplantı Salonu 

3.3. İhale Usulü: 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunun 45 inci Maddesine göre Açık Teklif 

Usulü 

3.4. Tekliflerin verileceği yer ve saati: Teklifler, Varlık Mahallesi Tanzimat Caddesi 

No:67 Yenimahalle/ANKARA adresinde bulunan Ankara İl Özel İdaresi Meclis Kararları ve Yazı 

İşleri Daire Başkanlığı Encümen Müdürlüğü’ne 15.01.2014 günü saat 10:15’e kadar verilecektir. 

4 - İHALEYE KATILMA BELGELERİ: 

İhaleye Katılacaklar aşağıdaki belgeleri teklif zarfı içerisinde ihale komisyonuna 

sunacaklardır. 

4.a) Gerçek kişiler için; 

- İmzalı adres beyanı, 

- T.C. Kimlik numarasını içeren nüfus cüzdan fotokopisi. 

4.b) Tüzel Kişiler için; 

- Tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından 2013 yılında 

alınmış oda kayıt belgesi, 

- 5686 sayılı Kanunun 4 üncü Maddesinin 2. Fıkrasına göre teklif vermeye yetkili 

olduğunu gösteren Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeleri, 

- Noter tasdikli imza sirküleri, 

- Bağlı olduğu vergi dairesinden 2013 yılında alınmış vergi numarası beyanı veya vergi 

levhası, 

- İstekliler adına vekâleten iştirak ediliyorsa, istekli adına teklifte bulunacak olan kişilerin 

vekâletnameleri ile vekâleten iştirak edenin imza beyannamesi, 

- Ortak girişim olması halinde noter tasdikli ortak girişim beyannamesi ile ortaklarca 

imzalanmış ortaklık sözleşmesi, 

- Yurt dışından yapılacak olan başvurularda istenilen belgelerin tümünün T.C. 

Başkonsolosluklarınca veya T.C. Dışişleri Bakanlığınca onaylı müracaat belgesi. 

4.c) Ortak Belgeler 

- İhale konusu işe ait yukarıda belirtilen miktardaki geçici teminatın İdaremizin T.C. 

Ziraat Bankası Ulus şubesinde bulunan TR 460001 0006 8336 2611 7250 02 no’lu hesabına 

yatırıldığına dair makbuz veya banka teminat mektubu, 

- Okuyup kabul ettiklerine ilişkin İdaremizden alınmış imzalı ihale şartnamesi ve 

şartname alındı makbuzu. 

5 - İhaleye katılmak isteyenlerin, yukarıda belirtilen belgeleri ile birlikte, en geç son teklif 

verme tarih ve saatine kadar, sıra numaralı alındılar karşılığında teslim etmeleri gerekmektedir. 

6 - Belirtilen tarih ve saatten sonra yapılacak müracaatlar ile postada meydana gelebilecek 

gecikmeler kabul edilmeyecektir. 

7 - İhale üzerinde kalan istekli tarafından sözleşme imzalanmadan önce ihale bedelinin 

%18’i (yüzde onsekizi) oranında KDV (katma değer vergisi) yatırılacaktır. 

8 - Komisyon ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. 

İlan olunur. 10504/1-1 
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REQUEST FOR EXPRESSIONS OF INTEREST 

Republic of Turkey 

Istanbul Special Provincial Administration (ISPA) 

Istanbul Project Coordination Unit (IPCU) 

 

Istanbul Seismic Risk Mitigation and Emergency Preparedness (ISMEP) Project 

 

Consultancy Services for Personal Development Trainings for Staff of Istanbul Disaster and 

Emergency Directorate (IDED) 

(AF-TR1.1.2) 

(2013) 

 

The Republic of Turkey has received an additional loan from the International Bank for 

Reconstruction and Development (IBRD) and intends to apply part of the proceeds of this loan to 

payments under the contracts for Procurement of “Consultancy Services for Personal 

Development Trainings for Staff of Istanbul Disaster and Emergency Directorate (IDED) (AF-

TR1.1.2)”, which will be implemented by Istanbul Special Provincial Administration, Istanbul 

Project Coordination Unit. 

The objective of the assignment is to procure consultancy services for Personal 

Development Trainings for Istanbul Disaster and Emergency Directorate. 

The training program will address the following objectives; 

 

• Team work and development of team work training program, 

• The development of communication training program, 

• Project management training program, 

• The development of leadership training program 

• Training of Trainers 

The Training process will content the following subjects; 

Team work and development of team work training program, 

- Dynamics of succesful teams 

- Proactive behaviour and initiative 

 

The development of communication training program, 

- Self awareness and communication 

- Conflict Management 

- Emotional intelligence 

- Stress Management 

 

Project Management training program, 

- Working with targets and project management 

- Planning, organization and time management 

- Problem solving and desicion making 
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The development of leadership training program 

- Leadeship for managers 

- Crisis management, to develop strategy 

 

Training Program for Training of Trainers 

- Training Mangement 

- Training of Trainers 

- Body Language and perception management 

- The art of Public Speaking 

 

The estimated duration of the services are approximately 8 months. 

 

Istanbul Project Coordination Unit now invites eligible consultants to indicate their 

interest in providing the services. Interested consultants must provide information and documents 

indicating that they are qualified to perform the services (such as brochures, description and 

references from previous clients on the similar assignments, experience in similar conditions, 

availability of appropriate skills among staff, etc.). 

Consultants may associate to enhance their qualifications. The “association” may take the 

form of a Joint Venture or a sub consultancy. In case of a Joint Venture (JV), all members of the 

JV will be evaluated jointly for the purpose of short listing and shall be jointly and severally liable 

for the assignment and shall sign the contract in case of award is made to that JV group. Interested 

consultants should clearly indicate the structure of their “association” and the duties of the 

partners and sub consultants in their application. Unclear expression of interests in terms of “in 

association with” and/or “in affiliation with” and etc. may not be considered for short listing. 

Consultants will be shortlisted in accordance with the procedures set out in the World 

Bank’s Guidelines: Selection and Employment of Consultants by World Bank Borrowers 

(published by the Bank in May 2004 and revised in October 2006 and in May 2010) (“Consultant 

Guidelines”). Interested consultants may obtain further information at the address below from 

10:00 a.m. to 16:00 hours, local time. 

The attention of interested Consultants is drawn to paragraph 1.9 of the Consultant 

Guidelines, setting forth the World Bank’s policy on conflict of interest. 

A Consultant will be selected in accordance with the Selection Based on the Consultants’ 

Qualifications (CQS) method set out in the Consultant Guidelines. 

Consultants are required to include the name and reference number of the tasks AF-

TR1.1.2 in their Expression of Interests. 

Expressions of interest must be delivered to the address below by February 06, 2014, at 

15:00 (local time) by surface mail, courier or hand delivery. Applications by e-mail shall not be 

accepted IPCU reserves the right to reject the applications received after the above-referenced 

date. 

Istanbul Project Coordination Unit (IPCU) 

M. Kemalettin Mah. Tiyatro Cad. No: 8 

34126 Beyazıt, Istanbul, Turkey 

Contact Person: K. Gökhan ELGİN (Director) 

Tel : +90 212 518 55 00 

Fax : +90 212 518 55 05 

E-mail : info@ipkb.gov.tr 10784/1-1 
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3 YILLIK 67500 TON SU BUHARI SATIN ALINACAKTIR 
Çaykur Ambarlık Çay Fabrikası Müdürlüğünden: 
 RİZE 
1 - Müdürlüğümüzce 2014, 2015, 2016 yılları için ihtiyaç duyulan 67500 Ton Su Buharı 

%20 artar-azalır opsiyonlu olarak Satınalma ve İhale Yönetmeliğimizin 9’uncu maddesi 
kapsamında Açık İhale Usulü ile satın alınacaktır. 

2 - Bu işe ait şartnameler, 150,00 TL bedelle tahsil fişi karşılığında Çaykur Ambarlık Çay 
Fabrikası Müdürlüğü/RİZE adresinden temin edilebilir. 

3 - İhaleye katılmak isteyen isteklilerin idari ve teknik şartname esasları dâhilinde 
hazırlayacakları teklif mektuplarını en geç 16/01/2014 günü saat 14.00'e kadar Çaykur Ambarlık 
Çay Fabrikası Müdürlüğü/RİZE 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 - İhale alternatif tekliflere kapalıdır. 
6 - Verilen tekliflerdeki fiyat geçerlilik süresi (opsiyon) ihale tarihinden sonra en az 40 gün 

olmalıdır. 
7 - Teklif edilen bedelin KDV hariç en az %3'ü oranında geçici teminat, yapılacak sözleşme 

bedelinin KDV hariç %6'sı oranında kesin teminat alınır. 
8 - İhale Çaykur Ambarlık Çay Fabrikası Müdürlüğü'nde yapılacaktır.  
9 - İhale kısmi teklife kapalıdır. 
10 - Teşekkülümüz bu ihalede, 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa tabi olmayıp, Satınalma 

ve İhale Yönetmeliğimiz hükümlerince ihaleyi tamamen veya kısmen yapıp yapmamakta 
serbesttir. 10781/1-1 

—— • —— 
TAŞINMAZ MAL SATILACAKTIR 

Kızılcahamam Belediye Başkanlığından: 
Mülkiyeti Belediyemize ait Yenice, İsmetpaşa ve Kemalpaşa Mahallerinde bulunan 

aşağıda ada, parsel ve miktarı belirtilen taşınmaz mallar 12.12.2013 tarih ve 286 sayılı Encümen 
kararı ile 2886 S.K’nun 45. maddesine göre 14.01.2014 tarihinde Belediye Encümen Toplantı 
Salonunda Belediye Encümeni huzurunda ihalesi yapılacak olup, ihaleye ait şartname bedeli 
mukabilinde Tahakkuk Tahsilat Şefliğinden alınabilir  

İlgililere ilan olunur. 

KIZILCAHAMAM BELEDİYESİNCE SATIŞA SUNULAN ARSALAR 

S. No Ada Parsel 
Yüzölçümü 

M2 Vasfı Mahallesi M2 Fiyatı İ. Tarihi İ. Saati Geç. Teminat 

1 497 3 3498,25 Arsa Yenice 250.00.TL 14.01.2014 14:00 26.337.00.TL 

2 80 4 5223 Arsa İsmetpaşa   80.00.TL 14.01.2014 14.15 12.536.00.TL 

3 553 5 935 Arsa Kemalpaşa   75.00.TL 14.01.2014 14:30   2.104.00.TL 

4 553 6 936 Arsa Kemalpaşa   75.00.TL 14.01.2014 14:45   2.106.00.TL 

 10763/1-1 —— •• —— 

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR 

Yenimahalle Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğünden: 
Yenimahalle 63048 ada 1 parsele ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği, 

Belediyemiz İmar ve Şehircilik Müdürlüğü panosuna asılmıştır. 
İlgililere ilanen duyurulur. 10787/1-1 

————— 
Yenimahalle 42972 ada 3 parsele ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği, 

Belediyemiz İmar ve Şehircilik Müdürlüğü panosuna asılmıştır. 
İlgililere ilanen duyurulur. 10788/1-1 

————— 
60251 adanın kuzeyindeki park alanı ile 15899 ada 3 parsele ilişkin 1/1000 ölçekli 

Uygulama İmar Planı değişikliği, Belediyemiz İmar ve Şehircilik Müdürlüğü panosuna asılmıştır. 
İlgililere ilanen duyurulur. 10789/1-1 

————— 
Yenimahalle 60711/1, 60713/1 ve 60718/1 ada/parsellere ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama 

imar planı değişikliği, Belediyemiz İmar ve Şehircilik Müdürlüğü panosuna asılmıştır. 
İlgililere ilanen duyurulur. 10790/1-1 
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Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından: 

SÖZLEŞMELİ (4/B) PERSONEL ALIMI DUYURUSU 

657 SAYILI DEVLET MEMURLARI KANUNUNUN 4/B MADDESİNE GÖRE 

İSTİHDAM EDİLMEK ÜZERE SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALINACAKTIR. 

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesi hükmü ile Sözleşmeli Personel 

Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar çerçevesinde sözleşmeli olarak çalıştırılmak üzere Bakanlığımız 

merkez teşkilatı birimlerindeki 10 (on) ve Bilim, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüklerindeki 62 

(altmış iki) münhal sözleşmeli personel pozisyonuna, yazılı ve/veya sözlü sınav yapılmaksızın 

KPSS (B) grubu puan sıralaması esas alınmak suretiyle Bakanlığımızca yerleştirme yapılacaktır. 

A) YERLEŞTİRME YAPILACAK SÖZLEŞMELİ PERSONEL POZİSYONLARI 

 

MERKEZ TEŞKİLATI 

Alım Yapılacak Birimler  Kontenjan  Nitelikler 

Merkez Teşkilat Birimleri 

1 

Fakültelerin “Makine Mühendisliği, Makine ve 

İmalat Mühendisliği, Makine ve Üretim 

Mühendisliği” bölümlerinin birinden ya da buna 

denkliği Yükseköğretim Kurulunca onaylanmış 

yurt içi veya yurt dışındaki Yükseköğretim 

kurumlarının bölümlerinden mezun olmak. 

5 

Fakültelerin “ İnşaat Mühendisliği” bölümünden ya 

da buna denkliği Yükseköğretim Kurulunca 

onaylanmış yurt içi veya yurt dışındaki Yükseköğretim 

kurumlarının bölümlerinden mezun olmak. 

4 

Fakültelerin “Bilgisayar Mühendisliği, Yazılım 

Mühendisliği, Bilgisayar Bilimi ve Mühendisliği, 

Bilgisayar Bilimleri Mühendisliği, Bilgisayar ve 

Yazılım Mühendisliği” bölümlerinin birinden ya da 

buna denkliği Yükseköğretim Kurulunca onaylanmış 

yurt içi veya yurt dışındaki Yükseköğretim 

kurumlarının bölümlerinden mezun olmak. 

TOPLAM 10  

 

İL MÜDÜRLÜKLERİ 

Alım Yapılacak İller  Kontenjan  Nitelikler 

Adıyaman  1 Fakültelerin “Endüstri Mühendisliği, Endüstri 

Sistemleri Mühendisliği, Endüstri ve Sistem 

Mühendisliği, Endüstri Yönetimi ve 

Mühendislik” bölümlerinin birinden ya da 

buna denkliği Yükseköğretim Kurulunca 

onaylanmış yurt içi veya yurt dışındaki 

Yükseköğretim kurumlarının bölümlerinden 

mezun olmak. 

Afyonkarahisar 1 

Ankara  1 

Antalya 1 

Balıkesir  1 

Batman  1 

Burdur  1 

Gümüşhane 1 
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Isparta 1 

 

İstanbul  3 

İzmir  1 

Kahramanmaraş 1 

Muğla 1 

Rize 1 

Sakarya 1 

Uşak 1 

Van 1 

Yalova  1 

Bursa 1 

Fakültelerin “Kimya Mühendisliği, Kimya 

Mühendisliği ve Uygulamalı Kimya, Kimya 

ve Proses Mühendisliği, Kimya ve Süreç 

Mühendisliği” bölümlerinin birinden ya da 

buna denkliği Yükseköğretim Kurulunca 

onaylanmış yurt içi veya yurt dışındaki 

Yükseköğretim kurumlarının bölümlerinden 

mezun olmak. 

İstanbul 1 

Ankara 1 

Fakültelerin “Elektrik Mühendisliği, 

Elektronik Mühendisliği, Elektronik ve 

Haberleşme Mühendisliği, Elektrik ve 

Elektronik Mühendisliği, Elektrik-Elektronik 

Mühendisliği” bölümlerinin birinden ya da 

buna denkliği Yükseköğretim Kurulunca 

onaylanmış yurt içi veya yurt dışındaki 

Yükseköğretim kurumlarının bölümlerinden 

mezun olmak. 

Antalya 2 

Bilecik 1 

Erzurum 1 

İstanbul 3 

İzmir 1 

Kayseri 1 

Kocaeli 1 

Kütahya 1 

Muş 1 

Trabzon 1 

Bingöl 1 

Fakültelerin “Makine Mühendisliği, Makine 

ve İmalat Mühendisliği, Makine ve Üretim 

Mühendisliği” bölümlerinin birinden ya da 

buna denkliği Yükseköğretim Kurulunca 

onaylanmış yurt içi veya yurt dışındaki 

Yükseköğretim kurumlarının bölümlerinden 

mezun olmak. 

Bolu 1 

Bursa 1 

Çanakkale 1 

Gaziantep 1 

Hatay 1 

İzmir 1 

Kastamonu 1 

Kırşehir 1 
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Nevşehir 1  

Niğde 1 

Ordu 1 

Şırnak 1 

Ankara 1 
Fakültelerin “İnşaat Mühendisliği” 

bölümünden ya da buna denkliği 

Yükseköğretim Kurulunca onaylanmış yurt 

içi veya yurt dışındaki Yükseköğretim 

kurumlarının bölümlerinden mezun olmak. 

Hatay 1 

Kocaeli 2 

Sivas 1 

Şanlıurfa 2 

Tekirdağ 1 

Bursa 1 
Fakültelerin “Otomotiv Mühendisliği, 

Otomobil Mühendisliği ve Teknolojileri” 

bölümlerinin birinden ya da buna denkliği 

Yükseköğretim Kurulunca onaylanmış yurt 

içi veya yurt dışındaki Yükseköğretim 

kurumlarının bölümlerinden mezun olmak. 

İstanbul 3 

Şanlıurfa 1 

Fakültelerin “Metalurji Mühendisliği, 

Metalurji ve Malzeme Mühendisliği” 

bölümlerinin birinden ya da buna denkliği 

Yükseköğretim Kurulunca onaylanmış yurt 

içi veya yurt dışındaki Yükseköğretim 

kurumlarının bölümlerinden mezun olmak. 

TOPLAM 62  

 

B) ADAYLARDA ARANILAN NİTELİK VE ŞARTLAR 

1) 657 sayılı Kanunun 48’inci maddesinde belirtilen genel şartlara haiz olmak, 

2) Yukarıdaki tablonun “nitelikler” kısmında belirtilen mühendislik bölümlerinden mezun 

olmak, 

3) (B) grubu kadrolar için 07–08 Temmuz 2012 tarihlerinde yapılan Kamu Personeli 

Seçme Sınavında (KPSS)P3 puan türüne sahip olmak, 

4) Son başvuru tarihi itibariyle 35 (otuz beş) yaşını doldurmamış olmak, 

5) Kamu Kurum ve Kuruluşlarında, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B 

maddesine göre sözleşmeli olarak çalışmakta iken, son bir yıl içerisinde hizmet sözleşmesi 

esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle Kurumlarınca sözleşmeleri feshedilenler veya sözleşme 

dönemi içinde, Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarla belirlenen istisnalar hariç, 

sözleşmelerini tek taraflı feshedenlerin, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe 

Bakanlığımızın sözleşmeli personel pozisyonlarında yeniden istihdam edilmesi mümkün değildir. 

Bu şekilde yerleştirmesi yapılan adaylarla, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4’üncü 
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maddesinin (B) fıkrası ile Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar gereğince sözleşme 

yapılması mümkün bulunmamaktadır. Sözleşme imzalanmış olsa bile bu durumun anlaşılması 

halinde sözleşme iptal edilecektir. 

C) BAŞVURU ŞEKLİ, YERİ, ZAMANI VE DİĞER HUSUSLAR 

1) Başvurular, 17 Ocak 2014 günü mesai saati bitimine kadar Bakanlığımız internet 

sitesinde (www.sanayi.gov.tr veya http://personel.sanayi.gov.tr) yayımlanan “Sözleşmeli Personel 

Başvuru Formu” eksiksiz ve doğru bir şekilde doldurulmak suretiyle elektronik ortamda 

yapılacaktır. Adayların fotoğraflarını, mezuniyet belgelerini (eğitimini yurtdışında tamamlamış 

olanların ayrıca diploma denklik belgesini) elektronik ortamda taratıp başvuru formuna 

eklemeleri zorunludur. 

2) Sadece internetten yapılan başvurular geçerli olup, ilanda belirtilen şartlara uygun 

olmayan başvurular ile Bakanlığımıza elden, e-mail veya posta yoluyla yapılacak başvurular 

kabul edilmeyecektir. (Elektronik ortamda meydana gelebilecek aksaklıklardan dolayı, adayların 

başvurularını son güne bırakmamaları önerilir.) 

3) Adaylar, başvuru sırasında merkez teşkilatı ile Bilim, Sanayi ve Teknoloji İl 

Müdürlüklerindeki ilan edilen pozisyonlardan sadece biri için bir tercihte bulunabilecektir. Birden 

fazla tercihte bulunan adayların başvurusu kabul edilmeyecektir.  

4) Elektronik ortamda doldurulan başvuru formunun çıktısı alınarak saklanacak, sonuçlar 

açıklandıktan sonra asil olarak yerleştirilen adaylar başvuru formunu imzalı ve fotoğraflı olarak 

Bakanlığımıza teslim edeceklerdir. 

5) Aranan nitelik ve şartlara sahip olmayan adayların başvuruları ile gerçeğe aykırı 

beyanda bulunanların başvuruları kabul edilmeyecek ve haklarında genel hükümlere göre yasal 

işlem yapılacaktır. 

D) BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE YERLEŞTİRME İŞLEMİ 

1) Süresi içerisinde başvuruda bulunan ve gerekli şartları sağlayan adayların yerleştirme 

işlemi, tercih ettikleri merkez teşkilatındaki veya il müdürlüklerindeki ilan edilen pozisyon 

sayısına göre mühendislik branşları dikkate alınarak (KPSS)P3 puanı en yüksek olan adaydan 

başlanmak üzere merkez teşkilatı ve her il müdürlüğü bazında yapılacaktır. 

2) (KPSS)P3 puan eşitliği halinde sırasıyla alanında yüksek lisans mezunu olana, 

mezuniyet tarihi önce olana, bunun da aynı olması halinde yaşı büyük olana öncelik tanınacaktır. 

3) Yerleştirme sonuçları, Bakanlığımızın resmi internet sitesinde (www.sanayi.gov.tr veya 

http://personel.sanayi.gov.tr) ilan edilecek olup, asil veya yedek adaylara ayrıca tebligat 

yapılmayacaktır. 

4) Merkez teşkilatı ile her il müdürlüğünde ayrıca alınacak mühendislik branşındaki 

sözleşmeli personel pozisyon sayısının 3 (üç) katı kadar yedek aday belirlenecektir. 

5) Yedek adayların atanma hakları yerleştirme sonuçlarının ilan edildiği tarihten itibaren 

altı ay süreyle geçerlidir. Bu süre içerisinde görevine başlamayan ya da başladıktan sonra 

görevinden istifa eden, ayrılan adayların yerine yedekleri çağırılacaktır. 

Kamuoyuna duyurulur.  

Sınavla ilgili olarak; 

(0312) 201 57 08  

(0312) 201 57 48 numaralı telefonlardan detaylı bilgi alınabilir. 7/1-1 
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Başbakanlık Vakıflar Genel Müdürlüğünden: 
VAKFIN ADI: Süleymanpaşa İlçesi Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı. 
VAKFEDENLER: Kamil Kıcıroğlu, Halit Merduman, Hüseyin Mutlu, Mustafa Kiraz, 

Ersan Bayraktar, Hızır Yağcı, Ümit Çalışkan, Mahir Sadık, Ethem Mollayusufoğulları. 
VAKFIN İKAMETGÂHI: Tekirdağ 
VAKFIN TESCİL KARARINI VEREN MAHKEMENİN ADI, KARAR TARİHİ VE 

NO’SU: Tekirdağ 2. Asliye Hukuk Mahkemesinin 26.11.2013 tarih, E: 2013/582 K: 2013/646 
sayılı kararı. 

VAKFIN AMACI: Fakrü zaruret içinde ve muhtaç durumda bulunan, aylık veya düzenli 
geliri olmayan ya da hanede fert başına düşen aylık veya düzenli geliri asgari ücretin üçte 
birinden daha düşük olan vatandaşlar ile geçici olarak küçük bir yardım, proje finansman desteği 
veya eğitim-öğretim imkânı sağlanması halinde topluma faydalı hale getirilebilecek, üretken 
duruma geçirilebilecek kişilere yardım etmek ve sosyal adaleti pekiştirici tedbirler almak 
suretiyle, gelir dağıtımını adilane bir duruma getirmeye çalışmak, sosyal yardımlaşma ve 
dayanışmayı teşvik etmektir. 

VAKFIN MAL VARLIĞI: 50.000 TL Nakit. 
YÖNETİM KURULU:  
VAKFIN SONA ERMESİ HALİNDE MAL VE HAKLARIN DEVRİ: Sosyal 

Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Fonuna intikal eder. 
Türk Medeni Kanununun 104. maddesi gereğince ilan olunur. 2/1-1 

—— • —— 
TÜRMOB Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali 

Müşavirler Odaları Birliğinden:  
TÜRMOB DİSİPLİN KURULU KARARLARI 

1 - Ankara Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası üyesi Serbest Muhasebeci Mali 
Müşavir Hüseyin Cihat Dikişçi’ye “12 Ay Geçici Olarak Mesleki Faaliyetten Alıkoyma” cezası 
verilmiştir. Cezamın uygulanmasına 17/12/2013 tarihinde başlanmış olup, ceza 17/12/2014 
tarihinde son bulacaktır. 

2 - İstanbul Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası üyesi Serbest Muhasebeci Nimet 
Zülfikar’a “Meslekten Çıkarma” cezası verilmiştir. Cezanın uygulanmasına 27/07/2013 tarihinde 
başlanmıştır. 

3 - İstanbul Yeminli Mali Müşavirler Odası üyesi Yeminli Mali Müşavir Nevzat Keskin’e 
“12 Ay Geçici olarak Mesleki Faaliyetten Alıkoyma” cezası verilmiştir. Cezanın uygulanmasına 
20/12/2013 tarihinde başlanmış olup, ceza 20/12/2014 tarihinde son bulacaktır. 

4 - İstanbul Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası Disiplin Kurulu’nun 05/02/2013 
gün ve 111-263, 111-264 sayılı kararları ile, Serbest Muhasebeci Mali Müşavir Kürşad Kara’ya 
iki ayrı “12 Ay Geçici Olarak Mesleki Faaliyetten Alıkoyma” cezası verilmiş, süresinde itiraz 
edilmeyen cezalar kendiliğinden kesinleşmiştir. Cezasın uygulanmasına 09/11/2013 tarihinde 
başlanmış olup, ceza 09/11/2015 tarihinde son bulacaktır. 10747/1-1 

—— • —— 
Ankara Gümrük Müdürlüğünden: 
İNTERKO DIŞ TİC. VE PAZ. LDT. ŞTİ. (4780067483-92) firması adına tanzimli 

29.08.1996/47209 tarih/sayılı Yatırım Teşvik Belgesi kapsamında Müdürlüğümüzde işlem gören 
06.09.1996/9051 ve 02.03.1998/2162 sayılı giriş beyannamelerinden kaynaklanan 1.149,00-TL ve 
9.398,00-TL olmak üzere toplam = 10.547,00-TL KDV alacağına ilişkin 05.06.2013 tarihli, 4772 
sayılı yazımızla adı geçen firmanın bilinen adresleri Ankara 1.Organize San. Babürşah Cad. No: 10 
Sincan/ANKARA ve Sağlık Sok. 12/3 Yenişehir/ANKARA adreslerine gönderilmesine rağmen 
tebliğ edilemediğinden 7201 sayılı Kanunun 28. ve müteakip maddeleri gereğince ilanen tebliğine 
karar verilmiştir. Söz konusu gelir eksikliğinin ilanın yayımından (7) gün sonra tebligat yapılmış 
sayılacağından 6183 sayılı Yasanın 37.maddesi gereğince tebligat tarihinden itibaren (30) gün 
içerisinde borcun Ankara Lojistik Üssü Gümrük Saymanlık Müdürlüğüne ödenmesi gerektiği 
ilanen tebliğ olunur. 10730/1-1 

—— • —— 
Pursaklar Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğünden: 
- Pursaklar Belediye Meclisinin 04/07/2013 gün ve 141 sayılı kararı ile uygun görülen ve 

Ankara Büyükşehir Belediye Meclisinin 10.10.2013 gün 1830 sayılı kararı ile onaylanan 
Pursaklar 2. Etap 4. Bölgeye ilişkin 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Revizyonu Belediyemiz 
ilan panosunda askıya çıkartılmıştır. 

İlanen ilgililere duyurulur. 41/1-1 
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Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Rektörlüğünden: 

Üniversitemiz birimlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, 657 sayılı Devlet 

Memurları Kanununun 48. maddesi ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği 

esaslarına göre öğretim üyesi alınacaktır. 

Başvuracak adayların, 2547 sayılı Kanunun 5772 sayılı Kanunla değiştirilen 25. ve 26. 

maddelerinde belirlenen asgari koşulları sağlamış olmaları şartıyla; 

PROFESÖR kadroları için;  

Daimi statüde çalışmayı kabul edecek adayların başvurdukları birim, anabilim/anasanat 

dalını, birisi başlıca araştırma eseri olmak üzere gösterecekleri eser veya yayınlarını belirttikleri 

dilekçelerine; özgeçmişlerini, onaylı nüfus cüzdanı suretini, (2) adet fotoğrafın yanı sıra yine 

özgeçmişlerini, onaylı nüfus cüzdanı suretini, öğrenim belgelerini, bilimsel/sanatsal yayınlarını, 

kongre ve konferans tebliğleri ile bunlara yapılan atıfları, bilim/sanat eserlerini, icralarını ve 

bunlara ilişkin dokümanı, eğitim-öğretim faaliyetlerini, yönetimlerinde devam eden ve biten 

doktora veya sanatta yeterlik, yüksek lisans (bilim uzmanlığı) çalışmalarını üniversite veya 

yüksek teknoloji enstitüsüne katkılarını kapsayan ve belgeleyen yayın listelerini (6) takım dosya 

halinde ekleyerek Üniversitemiz REKTÖRLÜĞÜNE, şahsen veya posta yoluyla başvurmaları 

gerekmektedir.(Postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır) 

DOÇENT kadroları için;  

Daimi statüde çalışmayı kabul edecek adayların başvurdukları birim, anabilim/anasanat 

dalını belirttikleri dilekçelerine; doçentlik başarı belgesini, özgeçmişlerini, onaylı nüfus cüzdanı 

suretini, (2) adet fotoğrafın yanı sıra yine özgeçmişlerini, doçentlik başarı belgesini, yayın 

listelerini, bilimsel/sanatsal yayınlarını içeren (4) takım dosyayı ekleyerek, Üniversitemiz 

REKTÖRLÜĞÜNE, şahsen veya posta yoluyla başvurmaları gerekmektedir. (Postadaki 

gecikmeler dikkate alınmayacaktır) 

Yurtdışından alınmış diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış 

olması şarttır. 

Başvuru süresi, bu ilanın yayımı tarihinden itibaren 15 gün olup, son başvuru tarihi tatile 

denk geldiği takdirde bir sonraki mesai saati bitimine kadar başvuru yapılabilecektir. 

Kadro dereceleri ve sınava ilişkin diğer tamamlayıcı bilgiler ilgili birimlerden 

öğrenilecektir. 

Duyurulur. 
 

GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ 

ANABİLİM/ANASANAT DALI UNVANI ADET AÇIKLAMALAR 

Tekstil ve Moda Tasarımı Doç. 1 

Baskı Desen Tasarımı, Baskı 

Teknikleri ve Tasarımda Sürdürü-

lebilirlik konularında çalışmalar 

yapmış olmak. 

FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ 

ANABİLİM/ANASANAT DALI UNVANI ADET AÇIKLAMALAR 

Yakınçağ Tarihi Prof. 1 

19. yy Osmanlı Eğitim Kurumları 

üzerine bilimsel çalışma yapmış 

olmak. 

İstatistik Teorisi Doç. 1 

Nicel Karar Yöntemleri alanında 

uzmanlaşmış olmak, Karar 

Kuramı, Karar Destek Sistemleri, 

Deney Tasarımı, Bulanık 

Programlama ve Veri Zarflama 

konularında bilgi sahibi olmak.  

 10794/1-1 
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Orman ve Su İşleri Bakanlığından: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

1. İhale Kayıt Numarası (İKN) 2013/169501 

2. Yasaklama Kararı Veren 

Bakanlık/Kurum 
T.C. Orman ve Su İşleri Bakanlığı 

3. İhaleyi Yapan İdarenin  

Adı 
T.C. Orman ve Su İşleri Bakanlığı 

12. Bölge Müdürlüğü 
İl/İlçe Rize/Merkez 

Adresi 
Çamlıbel Mah. Atatürk Cad.       

No: 403 
Tel-Faks 0 464 214 55 47 - 0 464 214 59 32 

Posta Kodu 53100 E-Mail rize@ormansu.gov.tr 

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi 5. Ortak ve/veya Ortaklıkların 

Adı/Unvanı 
Çağrıtur Oto Kir. Nak. Turz. Top. 

Tem. Gıd. San. ve Tic. Ltd. Şti. 
Recep Ali Çil 

Adresi 
Ekrem Orhon Mah. Leyla Sok.   

No: 11 Ak. 
 

T.C. Kimlik No.  44413816438 

Vergi Kimlik/ 

Mükellefiyet No. 
220 058 51 59  

Kayıtlı Olduğu 

Ticaret/Esnaf Odası 
Rize Ticaret ve Sanayi Odası  

Ticaret/Esnaf Sicil No. 6570  

6. Yasaklama 

Süresi 
Ay (  ) Yıl (1) 

7. Yasaklamanın 

Dayanağı ve 

Kapsamı 

a-4734 

KİK 
(X) 

b-4735 

KİSK 
(  ) 

 

c-2886 DİK (  ) d-Diğer Mevzuat (  ) 

Tüm İhalelerden (  ) Tüm İhalelerden (  ) 

Bakanlık İhalelerinden (  ) Bakanlık İhalelerinden (  ) 

Kurum İhalelerinden (  ) Kurum İhalelerinden (  ) 

Yasaklama Kararı Aşağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 

1 - İKN : İstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan 

yasaklamalarda doldurulacaktır. 

2 - T.C. Kimlik No : Yasaklananın gerçek kişi olması durumunda doldurulacaktır. 

3 - Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No : Herhangi bir Ticaret 

veya Esnaf Odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 

4 - Diğer Mevzuat : İstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların 

dışındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 

5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların : 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı 

Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm 

doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kişinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir. 

 10799/1-1 
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İ Ç İ N D E K İ L E R

BAŞBAKANLIK BASIMEVİ Perakende Satış Fiyatı  (KDV dahil)   60 Kr 
www.bbasimevi.gov.tr
e-posta : bbasimevi@basbakanlik.gov.tr

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

ATAMA KARARI
— Adalet Bakanlığına Ait Atama Kararı

YÖNETMELİK
— Islah Amaçlı Hayvan Yetiştirici Birliklerinin Kurulması ve Hizmetleri

Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

TEBLİĞLER
— Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1)
— Geri Alınan Paylar Tebliği (II-22.1)
— Gayrimenkul Yatırım Fonlarına İlişkin Esaslar Tebliği (III-52.3)
— Özelleştirme Yüksek Kurulunun 20/12/2013 Tarihli ve 2013/201 Sayılı Kararı
— Özelleştirme Yüksek Kurulunun 20/12/2013 Tarihli ve 2013/202 Sayılı Kararı
— Özelleştirme Yüksek Kurulunun 20/12/2013 Tarihli ve 2013/203 Sayılı Kararı
— Özelleştirme Yüksek Kurulunun 20/12/2013 Tarihli ve 2013/204 Sayılı Kararı
— Özelleştirme Yüksek Kurulunun 20/12/2013 Tarihli ve 2013/205 Sayılı Kararı
— Özelleştirme Yüksek Kurulunun 20/12/2013 Tarihli ve 2013/210 Sayılı Kararı

KURUL KARARI
— Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) ile İlgili Afet ve Acil Durum Yüksek

Kurulunun 20/12/2013 Tarihli ve 2013/2 Sayılı Kararı

YARGI BÖLÜMÜ

ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI
— Anayasa Mahkemesinin 2/1/2014 Tarihli ve 2013/9894 Başvuru Numaralı

Kararı
— Anayasa Mahkemesinin 2/1/2014 Tarihli ve 2013/9895 Başvuru Numaralı

Kararı

YÜKSEK SEÇİM KURULU KARARI
— Yüksek Seçim Kurulunun 31/12/2013 Tarihli ve 627 Sayılı Kararı ve Eki 30

Mart 2014 Pazar Günü Yapılacak Mahalli İdareler Seçimlerinde İl, İlçe ve Geçici
İlçe Seçim Kurullarının Görev ve Yetkilerini Gösterir Genelge (Örnek: 139)

İLÂN BÖLÜMÜ
a - Yargı İlânları
b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları
c - Çeşitli İlânlar
– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma

Senetlerinin Günlük Değerleri




