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       YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından:

ENGELLİ VE ESKİ HÜKÜMLÜ ÇALIŞTIRMAYAN İŞVERENLERDEN

TAHSİL EDİLEN İDARİ PARA CEZALARINI KULLANMAYA

YETKİLİ KOMİSYONA DAİR YÖNETMELİK

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, engelli ve eski hükümlü çalıştırmayan işve-

renlerden veya işveren vekillerinden 22/5/2003 tarihli ve 4857 sayılı İş Kanununun 101 inci

maddesi uyarınca tahsil edilen idari para cezalarının kullanımı hakkında karar vermeye yetkili

Komisyonun kuruluşu ile çalışmasına ilişkin usul ve esasları belirlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, 4857 sayılı Kanunun 30 uncu maddesinin yedinci

fıkrasına istinaden oluşturulan Komisyonun kuruluş, çalışma, karar alma ve proje sonuçlarının

izlenmesi ile buna esas teşkil eden engelli ve eski hükümlülerin kendi işini kurmaları, engellinin

iş bulmasını sağlayacak destek teknolojileri ile engellinin işe yerleştirilmesi, işe ve işyerine

uyumunun sağlanması ve bu gibi amaçlara yönelik projelerin hazırlanması, Komisyona sunul-

ması, değerlendirilmesi, uygulanması, izlenmesi ve denetlenmesine ilişkin usul ve esasları kap-

samaktadır.

Başbakanlık
Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır
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Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 22/5/2003 tarihli ve 4857 sayılı Kanunun 30 uncu

maddesinin yedinci fıkrasına dayanarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Engelli: Bedensel, zihinsel, ruhsal, duygusal ve sosyal yeteneklerini çeşitli derecelerle

kaybetmesi nedeniyle çalışma gücünün en az yüzde kırkından yoksun olduğu “Engellilere Ve-

rilecek Sağlık Kurulu Raporları” ile belgelenen ve çalışabilir durumda olan kişileri,

b) Eski hükümlü: Bir yıldan daha uzun süreli bir suçtan veya ceza süresine bakılmak-

sızın Devlet memuru olmaya engel bir suçtan hüküm giyen ve cezasını infaz kurumlarında ta-

mamlayanları, cezası ertelenenleri, koşullu salıverilenleri, özel kanunlarda belirtilen şartlardan

dolayı istihdam olanağı bulunmayanları, ömür boyu kamu hizmetlerinden yasaklı bulunanları

ve denetimli serbestlik kapsamında olanları,

c) Genel Müdürlük: Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğünü,

ç) Hizmet sağlayıcı: Bu Yönetmelik kapsamında proje teklifi verebilecek gerçek veya

tüzel kişileri,

d) İl müdürlüğü: Çalışma ve iş kurumu il müdürlüğünü,

e) İstekli: Bu Yönetmelik kapsamında proje teklifi vermiş olan gerçek veya tüzel kişi-

leri,

f) Komisyon: 4857 sayılı Kanunun 30 uncu maddesinin yedinci fıkrasında belirtilen

komisyonu,

g) Kursiyer: Bu Yönetmelik kapsamında kabul edilen projeler çerçevesinde düzenle-

necek faaliyetlere katılan engelli ve eski hükümlüleri,

ğ) Kurum: Türkiye İş Kurumunu,

h) Kurul: İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulunu,

ı) Proje: İşsiz engellilerin ve eski hükümlülerin mesleki eğitim ve rehabilitasyonu ile

kendi işlerini kurmaları, engellilerin iş bulmalarını sağlayacak destek teknolojileri ile engelli-

lerin işe yerleştirilmeleri, işe ve işyerine uyumlarının sağlanması ve bu gibi kapsam ve içeriği

başvuru rehberinde ve ilgili mevzuatında belirtilen amaçları gerçekleştirmeye yönelik hazırla-

nacak projeleri,

i) Proje başvuru rehberi: Komisyonun onayından sonra Kurum tarafından internet site-

sinde yayımlanan ve bu Yönetmelik çerçevesinde hazırlanacak projelere ilişkin ayrıntılı bilgi-

lerin yer aldığı belgeyi,

j) Protokol: İşbirliği kapsamında düzenlenecek faaliyetlerin çerçevesini belirleyen iş-

birliği veya iyi niyet belgelerini,
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k) Sözleşme: Bu Yönetmelik kapsamında düzenlenen faaliyetlerin çerçevesini belirle-

yen ve Kurum ile yüklenici arasında imzalanan belirli süreli belgeyi,

l) Üst Kuruluş: 18/10/2012 tarihli ve 6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Ka-

nununa göre kurulan ve faaliyet gösteren işçi ve işveren sendikaları konfederasyonlarından en

çok işçi ve işvereni temsil edenler ile 4/11/2004 tarihli ve 5253 sayılı Dernekler Kanununa

göre kurularak faaliyet gösteren ve ilgili Bakanlığın kayıtlarına göre en çok engelliyi temsil

eden kuruluşu,

m) Yüklenici: Bu Yönetmelik kapsamındaki faaliyetlerin yürütülmesi amacıyla sözleş-

me ve/veya protokol imzalanan hizmet sağlayıcılarını,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Komisyonun Oluşumu ve Çalışma Esasları

Komisyon

MADDE 5 – (1) Komisyon; Türkiye İş Kurumu Genel Müdürünün başkanlığında, Ça-

lışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Çalışma Genel Müdürlüğü ile İş Sağlığı ve Güvenliği Ge-

nel Müdürlüğü, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Mü-

dürlüğü, Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkif Evleri Genel Müdürlüğü, en çok işçi ve işvereni tem-

sil eden üst kuruluşların ve en çok engelliyi temsil eden üst kuruluşun birer temsilcisi olmak

üzere bir başkan ve yedi üyeden oluşur.

(2) Komisyonun kamu kurumlarından gelen üyeleri, Komisyon toplantıları için, önce-

den isimleri Kuruma bildirilmek şartı ile mazeret bildirerek yerlerine kendilerini temsilen yetkili

temsilci görevlendirilebilirler.

(3) En çok işçi ve işvereni temsil eden üst kuruluşlar ile en çok engelliyi temsil eden

üst kuruluş seçtikleri temsilci sayısı kadar yedek temsilci seçerler. Asıl ve yedek üye olarak

görevlendirilen temsilcilerin görev süreleri üç yıl olup, bu üyeler yeniden seçilebilirler. Bu ku-

ruluşlar Komisyon toplantılarına asıl veya yedek üye ile katılmak zorundadırlar.

Teknik çalışma grubu

MADDE 6 – (1) Teknik çalışma grubu, istekli tarafından Komisyona sunulan ve il mü-

dürlüğünün ön incelemesinden geçerek süresinde ve usulüne uygun olarak gelen projelerin,

proje başvuru rehberine uygunluğunun ön değerlendirmesini yapmak üzere Komisyonda temsil

edilen kurum ve kuruluşların yetkilendirdiği kişilerden oluşur.

(2) Komisyon üyeleri aynı zamanda teknik çalışma grubu üyesi olarak görev yapabi-

lirler.
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(3) Teknik çalışma grubu, Komisyonun toplantılarından en az yedi gün önce toplanır

ve Komisyona sunulacak projelere ilişkin yazılı ve gerekçeli görüşünü hazırlar.

(4) Teknik çalışma grubu, projeler hakkında nihai karar alamaz.

(5) Teknik çalışma grubunun sekretarya hizmetleri Genel Müdürlük tarafından yürütülür.

Komisyonun çalışma esasları

MADDE 7 – (1) Komisyon, bu Yönetmelik gereğince sunulan ve teknik çalışma gru-

bunda görüşülen projeleri ve gündeminde yer alan konuları görüşmek üzere her yıl Mart ve

Eylül aylarında gündemli olarak toplanır.

(2) Komisyon Başkanı, gerekli gördüğü hallerde Komisyonu olağanüstü toplantıya ça-

ğırabilir. En az üç üyenin yazılı istemi ile Komisyonun olağanüstü toplanması talep edilebilir.

Olağanüstü toplantı talebi, Komisyon Başkanı tarafından en geç onbeş gün içinde yerine geti-

rilir.

(3) Komisyonun toplantı tarih ve saati ile gündem ve gündeme ait bilgi ve belgeler,

Kurum tarafından Komisyon üyelerine toplantı gününden en az beş gün önce gönderilir.

(4) Komisyon, gündemdeki sıraya göre konuları görüşür. Toplantıya katılan üye sayı-

sının çoğunluk kararıyla gündem dışı konular da görüşülebilir. Komisyon, olağanüstü toplan-

tılarda sadece toplanma amacı olan gündemi görüşebilir.

(5) Komisyon, en az üye tam sayısının salt çoğunluğu ile toplanır ve katılanların salt

çoğunluğu ile karar alır. Çekimser oy kullanılamaz. Oyların eşitliği halinde, Başkanın bulun-

duğu taraf yönünde karar alınmış sayılır.

(6) Komisyon kararları gerekçeli olarak hazırlanır ve başkan ile üyelerce imzalanarak

ilgili taraflara il müdürlüğü aracılığı ile duyurulur. Karara katılmayan üyeler, gerekçelerini ya-

zılı olarak karar metninde belirtir.

(7) Komisyon, sunulan projelerle ilgili şartlı kabul kararı verebilir. Projenin yürütümü,

Komisyonca kararlaştırılan şartın istekli tarafından kabulüne bağlıdır. İsteklinin şartı kabul et-

memesi halinde projeye ilişkin olarak il müdürlüğü ile istekli arasında sözleşme veya protokol

imzalanamaz.

(8) Komisyon, proje teklif çağrısına çıkma ve teklif edilen projeleri değerlendirme, uy-

gulama, izleme ve denetleme için ilgili mevzuatın uygulanmasını sağlayıcı ilke kararları alabilir.

İlke kararları, Komisyon kararı doğrultusunda Kurum internet sayfasında yayımlanabilir.

(9) Komisyon, yılın ilk toplantısında, bir önceki yıl yürütülmüş projelerin sonuçlarını

değerlendirerek ilgili yılın proje başvuru rehberini bu sonuçlar doğrultusunda revize edebilir

ve ilgili yılda desteklenmesine öncelik verilecek projeleri belirleyebilir.

(10) Komisyon almış olduğu kararların uygulanması için Kuruma sınırları belirlenmiş

yetkiler devredebilir.
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(11) Komisyon kararları, bu Yönetmelik, ilgili mevzuatı, Komisyon ilke kararları ve

proje başvuru rehberi çerçevesinde Kurum tarafından yerine getirilir.

(12) Komisyonun sekretarya hizmetleri Genel Müdürlük tarafından yürütülür.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Projelerin Hazırlanması ve Uygulanması

Proje başvuru rehberi

MADDE 8 – (1) Kurum, Komisyon tarafından onaylanmak şartı ile Komisyona sunu-

lacak projelerin öncelikleri ve özellikleri ile başvuru formunun hazırlanması ve başvurunun

yapılmasına ilişkin konularda hizmet sağlayıcıları bilgilendirmek amacı ile Kurum internet

sayfasında proje başvuru rehberi yayımlar.

(2) Projeler, sunulduğu dönemde yayımlanan proje başvuru rehberi esas alınarak ha-

zırlanır, değerlendirilir ve uygulanır.

Hizmet sağlayıcılar

MADDE 9 – (1) Bu Yönetmelik çerçevesinde gerçek ve tüzel kişiler proje teklifi ya-

pabilir.

(2) Gerçek kişiler, mutad yerleşim yerlerinin bulunduğu il içinde proje teklifi sunabi-

lirler.

(3) Tüzel kişilerin, merkezlerinin bulunduğu il dışında proje sunabilmeleri için teklif

sundukları ilde şubelerinin bulunması zorunludur.

(4) Proje başvuru rehberinde belirlenecek önceliklere göre hizmet sağlayıcılara ilişkin

sınırlandırmalar yapılabilir.

Proje başvurusunun yapılması

MADDE 10 – (1) Hizmet sağlayıcılar tarafından hazırlanan projeler, projenin uygula-

nacağı ilde yer alan il müdürlüğüne, proje başvuru rehberinde belirtilen sürelerde elden veya

posta ile gönderilebilir. Başvuru süresinden sonra Kuruma ulaşan projelerin postaya verilme

tarihleri dikkate alınır.

(2) Engellilere yönelik faaliyette bulunan dernek veya vakıflar, varsa bağlı oldukları

üst kuruluşlardan alacakları proje ile ilgili değerlendirme yazısını projeye ekler. Aksi halde

projeler değerlendirilmeye alınmaz.

Projelerin değerlendirilmesi

MADDE 11 – (1) Bu Yönetmelik çerçevesinde sunulan projeler, il müdürlüğünce ön-

celikle başvurunun süresi içinde yapılmış olması, başvuru formunun eksiksiz doldurulması ve

eklerinin tam olması açısından, başvurunun il müdürlüğüne tesliminden itibaren en geç onbeş

iş günü içinde değerlendirilir.
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(2) Eksik bilgi veya belgeler ile süresinden sonra yapılan başvurular değerlendirmeye

alınmaz, gerekçesi ile birlikte en geç beş iş günü içinde yazılı olarak istekliye iade edilir. İade

edilen projeler, başvuru süresinin geçmemiş olması koşulu ile, eksiklikleri tamamlanarak tekrar

il müdürlüğüne sunulabilir.

(3) Projeler, il müdürlüğü tarafından Kurulun görüşüne sunulur. Kurulun değerlendir-

mesi proje ile ilgili belgeler arasına eklenir.

(4) İl müdürlüklerince yapılacak ön inceleme sonucunda hazırlanacak raporda; projenin

temel amaçları, hedef kitlenin özellikleri ile ildeki işgücü piyasası ile ilişki düzeyi, projede ya-

pılacak faaliyetler ile paydaşların projeye katkısı; daha önce aynı amaçlarla yapılan projelerle

ilişki düzeyi ve daha önce yapılanlardan farklı olan yönleri; isteklinin varsa daha önceki pro-

jelerinin değerlendirilmesi ve bu proje ile ilişkisi, yapılacak projenin hedef kitleye muhtemel

katkıları, sürdürülebilirliği gibi hususlara yer verilerek proje hakkındaki değerlendirme belir-

tilir.

(5) İl müdürlüğü, projeleri ve eklerini yazılı görüşü ile birlikte Komisyona iletilmek

üzere Genel Müdürlüğe gönderir ve başvuru sahibine yazılı olarak bilgi verir.

(6) İl Müdürlüğünün yazılı görüşünün, engellilere yönelik faaliyette bulunan dernek

veya vakıflarca hazırlanacak projelerde varsa bağlı ya da üye oldukları üst kuruluşun değer-

lendirme yazısının ve Kurulun değerlendirmesinin olmadığı başvurular Genel Müdürlükçe de-

ğerlendirmeye alınmaksızın il müdürlüğüne en geç beş iş günü içinde iade edilir.

(7) İl müdürlüklerinden gelen projeler, teknik çalışma grubu tarafından bu Yönetmelik,

ilgili mevzuat, komisyon ilke kararları ve proje başvuru rehberinde belirtilen esaslar doğrultu-

sunda değerlendirilir ve Komisyona sunulmak üzere gerekçeli rapor hazırlanır.

(8) Teknik çalışma grubu, değerlendirme sırasında ihtiyaç duyması halinde il müdür-

lüğü, istekli veya ilgili taraflardan ilave bilgi ve belge isteyebilir, projenin uygulanacağı yerde

inceleme ve araştırma yapabilir veya yaptırabilir.

(9) Komisyon, usulüne uygun olarak kendisine ulaşan projeleri genel ve özel hedef,

faaliyet, sonuç ve bütçe bakımlarından ele alarak kendi içindeki tutarlılığı; hedef kitle ile amaç

arasındaki ilişkinin düzeyi; kursiyerlerin istihdamına ve sosyal içerilmelerine katkısı; daha

önce yapılan benzer projeler ile ilişkisi; hedef kitlenin ihtiyaçları; uygulanabilirliği; sürdürü-

lebilirliği; eş finansman katkısı; bütçe imkânları; kendi işini kuracaklar için iş planı ve kuruluş

sermayesi olup olmadığı; işgücü piyasasının talepleri; isteklinin varsa daha önceki proje dene-

yimi ve paydaşlarla ilişki düzeyi gibi başvuru rehberinde belirtilen kriterlere göre değerlendirir.

(10) İstihdam taahhüdü bulunanlar ile kendi işini kurmaya yönelik projeler ve projenin

uygulanacağı ildeki mevcut kaynakların kullanımına imkân sağlayacak proje sahibi dışında di-

ğer ilgili kişi ve kuruluşların işbirliğini kapsayan yahut proje sahibi ve işbirliği yapılacak ku-

ruluşların somut katkılarını içeren projeler Komisyonda öncelikle değerlendirilir.
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(11) Yüklenicinin;

a) Komisyon tarafından daha önce kabul edilen projeyi Komisyon veya il müdürlüğü

tarafından kabul edilen bir mazereti olmaksızın sözleşme imza tarihinden itibaren iki ay içinde

başlatmaması, raporlarını süresinde vermemesi veya varsa istihdam yükümlülüklerini eksik

yerine getirmesi durumunda bir yıl süre ile;

b) Kurum tarafından yapılan inceleme ve denetimler sonucunda ilgili mevzuat, sözleş-

me ve projeye aykırılık nedeni ile sözleşmesinin iptal edilmesi, raporlarının kabul edilmemesi

veya varsa istihdam taahhüdüne ilişkin yükümlülüğünü hiç yerine getirmemesi durumunda iki

yıl süre ile;

c) Kurum ile bu Yönetmelik kapsamındaki iş ve işlemlerinden dolayı idari veya hukuki

ihtilafı devam etmesi halinde, bu ihtilaflar sonuçlanıncaya kadar;

ç) Devam eden projesi var ise, tüm sonuçları ile tamamlanana kadar,

yeni projesi kabul edilmez.

(12) Kabul edilen ve uygulanan projelerde hizmet sağlayıcılardan, onbirinci fıkra ge-

reğince yaptırım uygulananlar ile birinci ve ikinci derece kan hısımlarının kurucu ve yöneticisi

oldukları isteklilerin sundukları projeler de aynı sürelerle kabul edilmez. İstekli, bu hususa iliş-

kin olarak proje başvurusu sırasında yazılı olarak taahhüt verir. Aksi durumun tespit edilmesi

halinde, sözleşme iptal edilir ve Kurum tarafından proje için yapılan tüm ödemeler yasal faizi

ile birlikte geri alınır ve iki yıl süre ile projeleri kabul edilmez.

Projelerin uygulanması

MADDE 12 – (1) Kabul edilen projeler, il müdürlüğü ile yüklenici arasında sözleşme

veya protokol imzalanmak suretiyle yürütülür.

(2) Bu Yönetmelik, ilgili mevzuatı, Komisyon ilke kararları, proje başvuru rehberi ve

isteklinin proje başvuru formu, sözleşmenin ayrılmaz parçası olarak kabul edilerek proje bu

hükümler çerçevesinde uygulanır.

(3) Projeler kabul edilen bütçe ile sınırlı olarak yürütülür. Komisyonun uygun görüşü

olmadan, yükleniciler tarafından hiçbir şekilde ödenek kalemleri arasında aktarma yapılamaz

ve ödenek kalemleri artırılamaz. Ancak projeye ilişkin yüklenicinin kendi katkısı için bu kural

geçerli değildir.

(4) Projelerde kaynak tahsis edilen demirbaşlar, bedelinin yükleniciye ödenmesi sıra-

sında il müdürlüğünce kayıtlara alınır ve yükleniciye tutanakla teslim edilir. Söz konusu de-

mirbaşlar, projenin tamamlandığı tarihi izleyen üç yıl boyunca Kurum tasarrufundadır. Demir-

başlar bu süre ile sınırlı olmak üzere, komisyon kararları ile o ilde yürütülen başka projeler

kapsamında da kullandırılabilirler. Bu konuda yükleniciler her türlü kolaylığı sağlamakla yü-

kümlüdür. Aksi durumda Kurum demirbaşları geri alma hakkına sahiptir.
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(5) Demirbaşlar, dördüncü fıkra hükümleri saklı kalmak üzere, yüklenici tarafından üç

yıl boyunca amacına uygun olarak kullanılmak zorundadır. Amacına uygun olmak ve Komis-

yondan uygun görüş alınmak şartı ile demirbaşlar yüklenici tarafından yürütülen başka proje-

lerde de kullanılabilir. Demirbaşlar, bu süre içinde satılamaz, kiralanamaz ve devredilemez.

Amacına uygun olarak kullanılmayan, satılan, kiralanan veya devredilen demirbaşa ilişkin ya-

pılan maliyet, yasal faizi ile yükleniciden ilgili mevzuatı doğrultusunda geri alınır. İl müdür-

lüğünce demirbaşlar altı aylık sürelerle yerinde görülerek raporlanır ve raporlar Komisyona

sunulmak üzere Genel Müdürlüğe gönderilir. Üç yıllık süre sonunda demirbaşlar, tüm hakları

ile yükleniciye bırakılır.

Raporlama

MADDE 13 – (1) Projenin gelişimini görmek, yapılan faaliyetlerin sonuçlarını değer-

lendirmek ve yapılacaklar hakkında bilgi sahibi olmak amacı ile proje süresinin ilk yarısının

sonunu takip eden onbeş gün içinde ara rapor ve projenin bitişini takip eden en geç onbeş gün

içinde ise nihai rapor yüklenici tarafından hazırlanarak il müdürlüğüne teslim edilir. İl müdür-

lüğünce uygun görülmesi halinde rapor teslimi için geçerli olan süreler iki katına kadar uzatı-

labilir.

(2) Söz konusu raporlar, geçerli bir mazeret olmaksızın süresi içinde teslim edilmez ise

il müdürlüğünce yükleniciye varsa kalan ödemeleri yapılmaz.

Ödemeler

MADDE 14 – (1) Komisyon tarafından kabul edilen projelerde belirtilen araç-gereç-

lerin, sarf malzemelerin ve demirbaşların yükleniciler tarafından satın alındığının yüklenici

adına kesilmiş fatura ile belgelenmesi ve il müdürlüğü tarafından alınanların yerinde görülme-

sini müteakip; il müdürlüğünce bu alımlara ilişkin nakit tutarları, ilgili mevzuatına göre dü-

zenlenmiş belge ve eki onaylı fatura örneğine dayanılarak en geç on iş günü içinde defaten

ödenir. Düzenlenecek olan faaliyetlerde sözleşme veya protokol imzalanmadan önce alım ya-

pılamaz.

(2) Komisyon tarafından uygun görülen ödemeler, ilgili mevzuatında belirtilen belge-

lerin yüklenici tarafından il müdürlüğüne ibraz edilmesi sonrasında belirlenen hesaba veya he-

saplara en geç on iş günü içinde aktarılır.

(3) İstihdam taahhüdü olan projelerde, kursiyer zaruri gideri ve demirbaş giderleri dı-

şında kalan proje tutarının %20’si bloke edilir. Yüklenicinin yükümlülüğünü yerine getirmemesi

durumunda bloke edilen tutar yükleniciye ödenmez. Ancak yükümlülüğün kısmen yerine ge-

tirilmesi durumunda bu kısma tekabül eden bloke tutarı ödenir.
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(4) Komisyon tarafından projeler için tahsis edilen ödenek tutarına, aksi belirtilmedikçe

katma değer vergisi dahildir.

(5) Yönetim Kurulunca belirlenen miktar kadar Kurum tarafından kursiyerlere zaruri

gider ödemesi yapılır.

(6) Kursiyerlere ilişkin sigorta primleri ilgili mevzuatı doğrultusunda Kurum tarafından

ödenir.

Tanınırlık

MADDE 15 – (1) Projelerin uygulanması aşamasında her türlü basılı, görsel ve diğer

materyallerde belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde Kurumun ve Komisyonun tanınırlığına

ilişkin gerekli önlemleri almak ve bu çerçevedeki iş ve işlemleri yürütmekten yüklenici so-

rumludur.

(2) Bu yükümlülüğün yerine getirilmemesi veya eksik getirilmesi halinde Komisyon

kararı ile projenin durdurulması, iptali, yeni projelerin belirli süre ile kabul edilmemesi, varsa

ödemelerin yapılmaması veya geri alınması gibi yaptırımlar uygulanabilir.

Projelerin izlenmesi ve denetimi

MADDE 16 – (1) Kurum, kaynak tahsis edilen projelerin uygulamasını görevlendire-

ceği kişiler aracılığı ile izlemek ve denetlemek için her türlü tedbiri almakla yükümlüdür.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

MADDE 17 – (1) 26/9/2003 tarihli ve 25241 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Özür-

lü ve Eski Hükümlü Çalıştırmayan İşverenlerden Ceza Olarak Kesilen Paraları Kullanmaya

Yetkili Komisyonun Kuruluşu ile Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik yürürlükten

kaldırılmıştır.

Mevcut iş ve işlemler

GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce imzalanan

sözleşme, protokol ve projeler ile başlatılan iş ve işlemler hakkında 26/9/2003 tarihli ve 25241

sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Özürlü ve Eski Hükümlü Çalıştırmayan İşverenlerden Ceza

Olarak Kesilen Paraları Kullanmaya Yetkili Komisyonun Kuruluşu ile Çalışma Usul ve Esasları

Hakkında Yönetmeliğin uygulanmasına devam olunur.

Yürürlük

MADDE 18 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 19 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı yürütür.
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Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından:

HAYVANSAL GIDALARIN RESMİ KONTROLLERİNE İLİŞKİN ÖZEL

KURALLARI BELİRLEYEN YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASI HAKKINDA YÖNETMELİK

MADDE 1 – 17/12/2011 tarihli ve 28145 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Hayvansal

Gıdaların Resmi Kontrollerine İlişkin Özel Kuralları Belirleyen Yönetmeliğin 19 uncu mad-

desinin birinci ve üçüncü fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Bakanlık, veteriner hekimleri, ikinci fıkrada belirtilen konuları kapsayan sınavda

başarılı olması durumunda resmi veya yetkilendirilmiş veteriner hekim olarak atayabilir.”

“(3) Bakanlık, gerekli bilgiyi temel veteriner eğitiminin bir parçası olarak veya alınan

eğitim yoluyla veya kazanılmış mesleki tecrübe ile edinen adayların durumlarını sertifika ve

benzeri belgelerle belgelemeleri halinde farklı sınavlar düzenleyebilir. Bununla beraber, Ba-

kanlık, adayın üniversite mezuniyetinin bir parçası olarak veya lisansüstü mezuniyeti ile so-

nuçlanan eğitim yoluyla tüm gerekli bilgiyi edindiğini belgelemesi durumunda sınav gerekli-

liğinden vazgeçebilir.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 30 uncu maddesinin dördüncü fıkrasının (b) bendi

aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“b) İkinci fıkranın (a) bendinde belirtilen yatırma ve üretim alanlarının izlenmesine ek

olarak üretim, işleme ve dağıtımın her aşamasında son ürün için belirlenen gerekliliklere gıda

işletmecisinin uyum sağladığını doğrulamak için laboratuvar testlerinden oluşan bir kontrol

sistemi oluşturur. Bu kontrol sistemi özellikle, deniz biyotoksinlerinin ve bulaşanların yasal li-

mitleri aşmadığını ve yumuşakçaların mikrobiyolojik kalitesinin insan sağlığı için tehlike oluş-

turmadığını doğrulamak amacıyla oluşturulur.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 46 ncı maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi aşağı-

daki şekilde değiştirilmiştir.

“b) 12 nci maddesinin üçüncü fıkrası, 13 üncü maddesinin birinci fıkrası, 19 uncu mad-

desi ve 20 nci maddesi 31/12/2015 tarihinde,”

MADDE 4 – Bu Yönetmelik 31/12/2013 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tari-

hinde yürürlüğe girer.

MADDE 5 – Bu Yönetmelik hükümlerini Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi Sayısı

17/12/2011 28145
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Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan:
SIVILAŞTIRILMIŞ PETROL GAZLARI (LPG) PİYASASI EĞİTİM VE

SORUMLU MÜDÜR YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK
YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 16/12/2012 tarihli ve 28499 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Sıvılaş-
tırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası Eğitim ve Sorumlu Müdür Yönetmeliğinin 13 üncü mad-
desi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 13 – (1) Dolum tesisi ve otogaz istasyonunda sorumlu müdür çalıştırılması
zorunludur. Bir sorumlu müdür, bir dolum tesisinde veya aynı il sınırları içerisinde en fazla üç
otogaz istasyonunda görev alabilir.”

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

“c) Sorumlu müdürün, bu Yönetmelikte belirtilen sayıdan fazla tesiste sorumlu müdür-
lük görevi üstlenmesi”

MADDE 3 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 4 – Bu Yönetmelik hükümlerini Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Başkanı

yürütür.

—— • ——
Hasan Kalyoncu Üniversitesinden:

HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE
ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 10/8/2012 tarihli ve 28380 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Hasan
Kalyoncu Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliğinin 4 üncü
maddesinin birinci fıkrasının (ğ) bendi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin birinci fıkrasının (h) ve (ı) bentleri
aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve (j) bendi yürürlükten kaldırılmıştır.

“h) Faaliyet alanları ile ilgili olarak taraflarla görüşmeler yapmak, projeler hazırlamak
ya da hazırlatmak, faaliyet raporunu hazırlamak ve Yönetim Kuruluna sunmak,”

“ı) Üniversite Yönetim Kurulu kararı, Mütevelli Heyet Başkanının onayı ile farklı şe-
hirlerde Merkeze ait şubeler açmak,”

MADDE 3 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 4 – Bu Yönetmelik hükümlerini Hasan Kalyoncu Üniversitesi Rektörü yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi Sayısı

16/12/2012 28499

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi Sayısı

10/8/2012 28380
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Mardin Artuklu Üniversitesinden:

MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİL HAZIRLIK
SINIFI EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Mardin Artuklu Üniversitesi Yabancı Dil Ha-

zırlık Sınıfı tarafından yürütülen zorunlu yabancı dil hazırlık eğitimi-öğretimi ve sınavlarında
uygulanacak usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Mardin Artuklu Üniversitesi Yabancı Dil Hazırlık Sı-

nıfı tarafından yürütülen zorunlu yabancı dil hazırlık eğitimi-öğretimi ve sınavlarında uygula-
nacak hükümleri kapsar.

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

nununun 49 uncu maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) CAE: Uluslararası yabancı dil sınavlarından olan Cambridge Advanced Exam sına-

vını,
b) CPE: Uluslararası yabancı dil sınavlarından olan Cambridge Proficiency Exam sı-

navını,
c) FCE: Uluslararası yabancı dil sınavlarından olan First Certificate Exam sınavını,
ç) Hazırlık Sınıfı: Üniversitenin İngilizce hazırlık sınıfını,
d) IELTS: Uluslararası yabancı dil sınavlarından olan International English Language

Testing System sınavını,
e) ÖSYM: Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezini,
f) Senato: Mardin Artuklu Üniversitesi Senatosunu,
g) TOEFL: Uluslararası yabancı dil sınavlarından olan Test of English as a Foreign

Language sınavını,
ğ) Üniversite: Mardin Artuklu Üniversitesini,
h) Üniversite Yönetim Kurulu: Mardin Artuklu Üniversitesi Yönetim Kurulunu
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Hazırlık Sınıfı Eğitim-Öğretimine İlişkin Esaslar

Hazırlık programının amacı
MADDE 5 – (1) Yabancı dil hazırlık programının amacı; Üniversitede öğrencilere kayıt

oldukları eğitim-öğretim programlarının öngördüğü yabancı dilde, öncelikle kendi konularında
okuduğunu ve işittiğini anlayabilme, kavrayabilme, yazı ve sözle kendilerini yeterince ifade
edebilme ve mesleki, kültürel ve sosyal hayatta gerekli olan yabancı dil iletişimini sağlayabilme
yeterliliğini kazandırmaktır.
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Programa kabul

MADDE 6 – (1) Üniversitenin yabancı dil hazırlık programı uygulayan bölümlerine

kabul edilen öğrenciler için, yabancı dil yeterlik sınavı yapılır. Bu sınav öğretim yılı başında

ve öğretim yılının sonunda düzenlenir. Yeterlik sınavına girmeyen öğrenciler için mazeret sınavı

yapılmaz; bu öğrencilerin hazırlık sınıfı programına devam etmeleri gerekir.

(2) Üniversitenin yabancı dil hazırlık programı uygulayan programlarına kayıt yaptıran

öğrenciler katılır. Yabancı dil düzeyi yeterli olmayan öğrenciler yabancı dil hazırlık sınıfına

alınırlar. Bu program sonunda, başarılı olamayan, ancak devam şartını yerine getiren öğrenci-

lerin izleyen eğitim öğretim yılı başında açılacak yabancı dil yeterlik sınavına katılma hakları

vardır. Bu sınavdan 100 tam puan üzerinden 60 puan alan öğrenciler başarılı sayılırlar.

(3) Bu sınavda notu 100 üzerinden 60 ve üzeri olanlarla, eşdeğerliği ve puanları Senato

tarafından belirlenen ve ÖSYM tarafından yapılan sınavlar ile TOEFL, IELTS, CPE, CAE,

FCE ve benzeri uluslararası sınav sonuç belgesine sahip olan öğrenciler, aradan iki takvim yılı

geçmemek şartıyla başarılarını belgelendirmeleri durumunda, kayıtlı oldukları bölüme devam

eder. Bu koşulları sağlayamayan öğrencilerin Hazırlık Sınıfına devam etmeleri gerekir.

Programın süresi ve devam zorunluluğu

MADDE 7 – (1) Yabancı dil hazırlık programındaki eğitim-öğretim süresi en az yirmi

sekiz haftadır. Bu süre önlisans, lisans ve lisansüstü eğitim-öğretim sürelerine dahil değildir.

Devamsızlık limiti her bir akademik dönem için o dönemin toplam ders saatinin %10’u kadar-

dır. İlk dönem %10 olan devamsızlık hakkını dolduran öğrenciler ikinci döneme devam ede-

mezler. Bir dönem içinde devamsızlık limiti dolmayan öğrencinin kalan günleri ikinci döneme

aktarılamaz. Derslere devam şartını yerine getirmeyen öğrenciler yılsonu sınavına alınmazlar.

Ancak, bu öğrenciler; diğer öğrencilerle birlikte yazılı başvuruları halinde, takip eden öğretim

yılı başında yeterlik sınavına girebilirler. Bu sınavda da başarısız olan öğrencilerin hazırlık

programını tekrarlamaları gerekir.

(2) Öğrencilerin devam durumları, ders sorumlularınca izlenir ve devamsızlıkları ne-

deniyle sınava girme hakkı kazanamayanların listesi, yarıyıl/yılsonu sınavından önce ilan edilir.

(3) Öğrencilerin alacakları sağlık raporları, derse devam sürelerinin hesabında dikkate

alınmaz. İstisnai durumlar Senato tarafından karara bağlanır.

(4) Yalnızca tam teşekküllü devlet hastanelerinden alınacak sağlık heyeti raporları de-

ğerlendirmeye alınır ve öğrenciler bu haklarını %10 olan devamsızlık hakkını doldurduktan

sonra kullanabilirler.

Mazeretler

MADDE 8 – (1) Öğrencinin mazeretli sayılmasına, haklı ve geçerli nedenlerin varlığı

halinde, ilgili birimin yönetim kurulu tarafından karar verilir. Mazeretin kabulü için kanıtlayıcı

belgelerle beraber, mazeretin sona ermesinden itibaren bir hafta içinde ilgili birime başvurul-

ması gerekir. Zamanında yapılmayan başvurular kabul edilmez.

(2) Mazeretlerde haklı ve geçerli nedenler şunlardır:

a) Öğrencilerin devlet hastanelerinden alınmış heyet raporlarının bulunması.

b) Öğretime, 2547 sayılı Kanuna göre Yükseköğretim Kurulu kararıyla ara verilmesi.
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c) Belgelenmesi koşuluyla doğal afetler sonucu öğrencilerin öğrenimine devam ede-

memesi.

ç) Öğrencilerin birinci dereceden akrabalarının ağır hastalığı ya da ölümü.

d) Öğrencilerin idare tarafından görevli-izinli sayılması.

Sınavlar

MADDE 9 – (1) Yabancı dil hazırlık programında öğrencilerin yıl içi çalışmaları, ara

ve yarıyıl sonu sınavlarının başarı notuna katkı oranları Üniversite Yönetim Kurulu kararı ile

belirlenerek, her eğitim öğretim yılının ilk ayı içinde sınav tarihleri ile birlikte ilan edilir.

Mazeret sınavları

MADDE 10 – (1) Öğrencilerin sağlık raporları ile belgelendirdikleri sağlık sorunları

nedeniyle katılamadıkları ara sınavlarını telafi etmek üzere mazeret sınavları açılabilir. Mazeret

sınavına katılmayan öğrenci, raporlu olduğu süre içinde girmediği ara sınavdan sıfır notu almış

kabul edilir.

Başarı notu

MADDE 11 – (1) Yılsonu başarı notu mutlak not sistemine göre 100 tam puan üzerin-

den değerlendirilir. Öğrencinin yabancı dil hazırlık programını başarı ile tamamlamış sayılması

için yılsonu sınavından en az 50 puan alması ve yılsonu başarı notunun en az 60 puan olması

gerekir. Ara sınavların ortalamalarının başarı notuna katkısı % 60, yılsonu sınavının başarı no-

tuna katkısı % 40’ tır.

Öğrencilerin mali sorumlulukları

MADDE 12 – (1) Yabancı dil hazırlık programına kaydolan öğrenciler, belirlenen öğ-

renim harcını belirlenen süreler içinde ödemekle yükümlüdürler.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 13 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde 2/8/2009 tarihli ve

27307 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Mardin Artuklu Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans

Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği ile 2/7/2010 tarihli ve 27629 sayılı Resmî Gazete’de

yayımlanan Mardin Artuklu Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği hükümleri

uygulanır.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

MADDE 14 – (1) 11/9/2011 tarihli ve 28051 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Mar-

din Artuklu Üniversitesi Yabancı Dil Hazırlık Sınıfı Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği yü-

rürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Mardin Artuklu Üniversitesi Rektörü

yürütür.
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Süleyman Şah Üniversitesinden:
SÜLEYMAN ŞAH ÜNİVERSİTESİ LİSANS EĞİTİM VE ÖĞRETİM

YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA
DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 11/9/2011 tarihli ve 28051 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Süleyman
Şah Üniversitesi Lisans Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinin 16 ncı maddesinin üçüncü fıkrası
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(3) GNO’su 2.00 ve üzerinde olan öğrenciler ile en fazla iki yarıyıl içinde mezun ola-
bilecek durumda olan öğrenciler istedikleri takdirde, akademik danışmalarının onayını da almak
şartıyla güz ve bahar yarıyılındaki normal ders yüklerini üçüncü yarıyıldan itibaren, azami 36
krediye kadar yükseltebilir.”

MADDE 2 – Bu Yönetmelik 2013-2014 güz yarıyılı başından geçerli olmak üzere ya-
yımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Süleyman Şah Üniversitesi Rektörü yürütür.

—— • ——
TEBLİĞLER

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından:
İŞKOLU TESPİT KARARI

Karar No. : 2014/2
İşyeri : Mars Lojistik Uluslararası Taşımacılık Depolama Dağ. ve Tic. A.Ş.

Merkez Mah. Değirmenbahçe Cad. No: 21
Yenibosna-Bahçelievler/İSTANBUL (Merkez)

Tespiti İsteyen : Tümtis  Sendikası
İnceleme: Mars Lojistik Uluslararası Taşımacılık Depolama Dağ. ve Tic. A.Ş.’de Ba-

kanlığımızca yapılan incelemede; adı geçen şirketin merkez işyerinde ve Yenidoğan Mah. 2108
Sok. No: 27 Yüreğir/ADANA, Boğaz Sok. No: 22/3 Gaziosmanpaşa/ANKARA, Yalova Yolu
14. Km. 15. Sok. No: 25 Osmangazi/BURSA, Ege Serbest Bölge D-25 Gaziemir/İZMİR, Mer-
kez Mah. Mehmet Akif Ersoy Cad. Balama Sok. No: 8 Orhanlı-Tuzla/İSTANBUL, Cihangir
Talatpaşa Cad. No: 55 Zemin Kat Esenyurt/İSTANBUL, Oyak Renault Fabrikası Yanı Bademli
Tır Parkı Nilüfer/BURSA ve Yenmiş Mah. Ankara Asfaltı 30. Km. No: 28 Kemalpaşa/İZMİR
adreslerinde bulunan şube işyerlerinde uluslararası kara taşımacılığı ve taşımacılık için gerekli
tüm lojistik faaliyetlerinin (müşterilerden malın teslim alınması, kısa süreli depolanması, ay-
rıştırılması, taşınması, müşteriye teslim edilmesi, gümrük işlemleri) yapıldığı, bu nedenle ya-
pılan işlerin İşkolları Yönetmeliğinin 15 sıra numaralı “Taşımacılık” işkolunda yer aldığı tespit
edilmiştir.

Karar: Mars Lojistik Uluslararası Taşımacılık Depolama Dağ. ve Tic. A.Ş. ve bağlı iş-
yerlerinde yürütülen işlerin niteliği itibariyle İşkolları Yönetmeliğinin 15 sıra numaralı “Taşımacılık”
işkoluna girdiğine ve yapılan bu tespitin Resmî Gazete’de yayımlanmasına 6356 sayılı Sendi-
kalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanununun 5’inci maddesi gereğince karar verilmiştir.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

11/9/2011 28051

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

27/3/2013 28600
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Ekonomi Bakanlığından:
AKRİLONİTRİL İTHALATINDA TARİFE KONTENJANI

UYGULANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ

Amaç ve kapsam
MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, 5/12/2013 tarihli ve 2013/5722 sayılı Bakanlar

Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan “Akrilonitril İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanması
Hakkında Karar” uyarınca, akrilonitril ithalatında açılan tarife kontenjanının dağıtım yöntemi
ile başvuru ve kullanım usul ve esaslarının düzenlenmesidir.

Dayanak
MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ, 5/12/2013 tarihli ve 2013/5722 sayılı “Akrilonitril İthala-

tında Tarife Kontenjanı Uygulanması Hakkında Karar” ile 14/4/2010 tarihli ve 2010/339 sayılı
Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan İthalatta Kota ve Tarife Kontenjanı İdaresi Hak-
kında Karara dayanılarak hazırlanmıştır.

Tarife kontenjanı başvuruları ve dağıtımı
MADDE 3 – (1) 5/12/2013 tarihli ve 2013/5722 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı uyarınca,

2926.10.00.00.00 gümrük tarife istatistik pozisyonlu (G.T.İ.P) Akrilonitril ithalatında açılan
70.000 tonluk tarife kontenjanının dağıtımı söz konusu ürünü üretiminde hammadde olarak
kullanan sanayicilere yapılacaktır.

(2) Tarife kontenjanından faydalanabilmek için, sanayicilerin bu Tebliğin yayımı tari-
hinden itibaren on gün içerisinde, ek-1’de yer alan başvuru formu ile ek-2’de yer alan başvuruya
eklenmesi gereken belgeleri tam ve eksiksiz olarak düzenleyerek Ekonomi Bakanlığına (İthalat
Genel Müdürlüğü) müracaat etmeleri zorunlu olup, başvuruların değerlendirilmesinde, Eko-
nomi Bakanlığı genel evrak kayıt tarihi ve kayıt numarası esas alınacaktır.

(3) Başvurulara ilişkin olarak ihtiyaç duyulması halinde Ekonomi Bakanlığınca (İthalat
Genel Müdürlüğü) ek-1’de yer alan başvuru formu ile ek-2’de yer alan başvuruya eklenmesi
gereken belgeler ile ilgili olarak firmadan ve/veya bu belgeleri düzenleyen kişi, kurum ve ku-
ruluşlardan ek veya açıklayıcı belge ve bilgi talep edilebilir.

(4) Değerlendirmeye alınabilecek nitelikteki başvurularda talep edilen toplam tarife
kontenjanı miktarının, açılmış olan tarife kontenjanı miktarından daha düşük olması durumunda
talepler tam olarak karşılanır.

(5) Değerlendirmeye alınabilecek nitelikteki başvurularda talep edilen toplam tarife
kontenjanı miktarının açılan tarife kontenjanı miktarından daha fazla olması durumunda ise
dağıtım, geçerli başvuru sayısı, toplam talep miktarı, tüketim miktarı ve/veya ithalat perfor-
mansı çerçevesinde gerçekleştirilir.

(6) Dağıtılan toplam tarife kontenjanı miktarının, açılan tarife kontenjanı miktarından
daha düşük olması halinde, artan miktarın dağıtımı Ekonomi Bakanlığınca yayımlanacak yeni
bir tebliğ ile yapılabilir.

İthal lisansı düzenlenmesi
MADDE 4 – (1) Bu Tebliğde belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde yapılan tarife kon-

tenjanı dağıtımı sonucunda oluşan tahsisat hakkı dikkate alınarak, 2926.10.00.00.00 G.T.İ.P’in-
de yer alan Akrilonitril için Ekonomi Bakanlığınca (İthalat Genel Müdürlüğü) ithal lisansı dü-
zenlenir.

(2) İthal lisansı, bir tanesi tarife kontenjanı tahsisi yapılan firmaya verilmek üzere (firma
nüshası) ve bir tanesi de Ekonomi Bakanlığında kalmak üzere (Bakanlık nüshası) iki nüsha
olarak düzenlenir.
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İthal lisansı geçerlilik süresi
MADDE 5 – (1) Bu Tebliğ çerçevesinde yapılacak ithalat için Ekonomi Bakanlığınca

(İthalat Genel Müdürlüğü) düzenlenen ithal lisansları, 31/12/2014 tarihine kadar (bu tarih dâhil)
geçerli olup, bu süre uzatılmaz.

Gümrük beyannamesinin tescili
MADDE 6 – (1) Bu Tebliğ kapsamında ithal edilecek ürünlere ilişkin gümrük beyan-

namelerinin, ithal lisansının geçerlilik süresi içinde tescil edilmiş olması şarttır.
İthal lisansı devri
MADDE 7 – (1) İthal lisansı kapsamındaki ithalatın, ithal lisansı sahibi firma tarafından

yapılması zorunludur. İthal lisansı üçüncü kişilere devredilemez.
Gümrük idaresince yapılacak işlemler
MADDE 8 – (1) İthal lisansı kapsamında yapılan ithalata ilişkin gerekli düşümler ilgili

gümrük idaresi tarafından ithal lisansının firma nüshasının arka yüzüne işlenerek imza ve mü-
hür altına alınır. Bu sayfada yer kalmaması halinde ise yeni sayfa ilave edilerek ilave edilen
sayfa adedi ithal lisansı firma nüshasının aslına derç edilerek imza ve mühür altına alınır.

İthal lisansının zayii
MADDE 9 – (1) İthal lisanslarının kaybolması, kullanılamaz hale gelmesi ve bu duruma

ilişkin gazete ilanı ve/veya bu hususu belgelendiren ilgili belgeler ile başvurulması halinde,
Ekonomi Bakanlığınca (İthalat Genel Müdürlüğü) üzerine "Zayi olmasından dolayı yeniden
düzenlenmiştir" şeklinde şerh düşülerek, ithal lisansının kullanılmamış olan kısmı için yeni
ithal lisansı düzenlenebilir.

(2) Lisansın zayi olması durumunda yapılan işlemler, Ekonomi Bakanlığınca (İthalat
Genel Müdürlüğü) Gümrük ve Ticaret Bakanlığına (Gümrükler Genel Müdürlüğü) ve firmaya
bildirilir.

İthal lisansının revizesi
MADDE 10 – (1) İthal lisansının üzerinde kayıtlı hususlara ilişkin olarak ihtiyaç olması

halinde, Ekonomi Bakanlığı (İthalat Genel Müdürlüğü) resen değişiklik yapabilir. Adına ithal
lisansı düzenlenen firma tarafından, ithal lisansı firma nüshasının aslı ve değişiklik talebine
ilişkin ilgili bilgi ve belgeler ile birlikte başvurulması halinde, ithal lisansına ilişkin revize ta-
lepleri Ekonomi Bakanlığınca (İthalat Genel Müdürlüğü) sonuçlandırılır. Söz konusu başvu-
runun, adına ithal lisansı düzenlenmiş olan firmayı temsil ve ilzama yetkili temsilci veya tem-
silciler tarafından yapılması gerekmektedir.

(2) İthal lisansının miktarının artırılmasına ve lisans süresinin uzatılmasına yönelik ta-
lepler değerlendirmeye alınmaz.

İthal lisansının iadesi
MADDE 11 – (1) İthal lisansının geçerlilik süresinin bitmesini müteakip, on beş gün

içerisinde firmalara verilen nüshanın aslı Ekonomi Bakanlığına (İthalat Genel Müdürlüğü) iade
edilir.

Hüküm bulunmayan haller
MADDE 12 – (1) Bu Tebliğde yer almayan hususlarda, 20/12/1995 tarihli ve 95/7606

sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan İthalat Rejimi Kararı ve diğer ilgili mev-
zuat hükümleri uygulanır.

Yürürlükten kaldırılan tebliğ
MADDE 13 – (1) 29/1/2013 tarihli ve 28543 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan

Akrilonitril İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanmasına İlişkin Tebliğ yürürlükten kaldırıl-
mıştır.

Yürürlük
MADDE 14 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 15 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Ekonomi Bakanı yürütür.

9 Ocak 2014 – Sayı : 28877                                   RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 17

Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 17



Ek-1

AKRİLONİTRİL İTHALATINDA UYGULANAN
TARİFE KONTENJANINDAN YARARLANMAK VE İTHAL LİSANSI ALMAK

İÇİN BAŞVURU FORMU ÖRNEĞİ

Tarih…/…/…..

EKONOMİ BAKANLIĞINA
(İthalat Genel Müdürlüğü)

5/12/2013 tarihli ve 2013/5722 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan
Akrilonitril İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanması Hakkında Karara istinaden hazırlanan
“Akrilonitril İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanmasına İlişkin Tebliğ” kapsamında, aşağıda
belirtilen madde için firmamız adına tahsis yapılması ve İthal Lisansı düzenlenmesi hususunda
gereği müsaadelerine arz olunur.

Bakanlığınızca talep edilen bilgi ve belgeler tam ve eksiksiz olarak ekte sunulmaktadır.

Firma Yetkilisinin:
Adı Soyadı :
Unvanı  :
İmza/Kaşe :

I- İthalatçının;
1) Adı/Unvanı (Ticaret Sicil Gazetesinde yer aldığı şekliyle):
2) Açık adresi (Ticaret Sicil Gazetesinde yer alan tebligat adresi):
3) Vergi Numarası / Vergi Dairesi:
4) Ticaret Sicil No / Sanayi Sicil No:
5) Telefon ve faks numaraları:
6) E-posta adresi:

II- İthal Lisansı düzenlenmesi talep edilen maddenin miktarı:

Ek-2

BAŞVURUYA EKLENMESİ GEREKEN BELGELER

Bu Tebliğ kapsamında yapılacak tarife kontenjanı başvurularında aşağıdaki belge ve
bilgilerin tam ve eksiksiz olarak son başvuru tarihinden önce ibrazı gerekmektedir. İbraz edilen
bilgi ve belge nüshalarının asılları ile uygunluğu ve doğruluğundan başvuru sahibi sorumludur.

1- Başvuru sahibi firmayı temsil ve ilzama yetkili temsilci veya temsilciler tarafından
imzalanmış Başvuru Formu (ek-1).

2- Noter onaylı imza sirkülerinin aslı veya Ekonomi Bakanlığınca (İthalat Genel Mü-
dürlüğü) onaylı örneği.

3- Ticaret unvanı, ticaret sicil numarası ve kayıt olduğu ticaret sicil memurluğu adının
yazılı beyanı. (Şirket sözleşmesi 1/10/2003 tarihinden önce Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi’nde
yayımlanmış ise şirket sözleşmesinin yer aldığı ticaret sicil gazetesinin aslı veya Ekonomi
Bakanlığınca (İthalat Genel Müdürlüğü) onaylı örneğin, sonradan unvan veya adres değişikliği
yapılması halinde mevcut duruma ilişkin ticaret sicil gazetesinin aslı veya Ekonomi Bakanlı-
ğınca (İthalat Genel Müdürlüğü) onaylı örneği)

4- Üretimde hammadde olarak kullanılan Akrilonitril miktarını ayrıntılı olarak içeren
ve başvuruda bulunan firma adına düzenlenmiş geçerli kapasite raporunun bağlı bulunulan ti-
caret ve/veya sanayi odası tarafından tasdik edilmiş sureti.

5- İthal lisansı kapsamında ithalatı yapılacak mala ilişkin proforma fatura/faturalar.
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Ekonomi Bakanlığından:
BUTİL AKRİLAT İTHALATINDA TARİFE KONTENJANI

UYGULANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ

Amaç ve kapsam
MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı; 5/12/2013 tarihli ve 2013/5723 sayılı Bakanlar

Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Butil Akrilat İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanması
Hakkında Karar uyarınca, Butil Akrilat ithalatında açılan tarife kontenjanının dağıtım yöntemi
ile başvuru, dağıtım ve kullanım usul ve esaslarını düzenlemektir.

Dayanak
MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ; Butil Akrilat İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanması

Hakkında Karar ile 14/4/2010 tarihli ve 2010/339 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe
konulan İthalatta Kota ve Tarife Kontenjanı İdaresi Hakkında Karara dayanılarak hazırlanmıştır.

Tarife kontenjanı başvuruları ve dağıtımı
MADDE 3 – (1) 5/12/2013 tarihli ve 2013/5723 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı uyarınca,

2916.12.00.00.13 gümrük tarife istatistik pozisyonlu (G.T.İ.P) Butil Akrilat ithalatında açılan
60.000 tonluk tarife kontenjanının dağıtımı söz konusu ürünü üretiminde hammadde olarak
kullanan sanayicilere yapılır.

(2) Tarife kontenjanından faydalanabilmek için, sanayicilerin bu Tebliğin yayımı tari-
hinden itibaren on gün içerisinde, ek-1’de yer alan başvuru formu ile ek-2’de yer alan başvuruya
eklenmesi gereken belgeleri tam ve eksiksiz olarak düzenleyerek Ekonomi Bakanlığına (İthalat
Genel Müdürlüğü) müracaat etmeleri zorunlu olup, başvuruların değerlendirilmesinde, Eko-
nomi Bakanlığı genel evrak kayıt tarihi ve kayıt numarası esas alınır.

(3) Başvurulara ilişkin olarak ihtiyaç duyulması halinde Ekonomi Bakanlığınca (İthalat
Genel Müdürlüğü) ek-1’de yer alan başvuru formu ile ek-2’de yer alan başvuruya eklenmesi
gereken belgeler ile ilgili olarak firmadan ve/veya bu belgeleri düzenleyen kişi, kurum ve ku-
ruluşlardan ek veya açıklayıcı belge ve bilgi talep edilebilir.

(4) Değerlendirmeye alınabilecek nitelikteki başvurularda talep edilen toplam tarife
kontenjanı miktarının, açılmış olan tarife kontenjanı miktarından daha düşük olması durumunda
talepler tam olarak karşılanır.

(5) Değerlendirmeye alınabilecek nitelikteki başvurularda talep edilen toplam tarife
kontenjanı miktarının açılan tarife kontenjanı miktarından daha fazla olması durumunda ise
dağıtım, geçerli başvuru sayısı, toplam talep miktarı, tüketim miktarı ve/veya ithalat perfor-
mansı çerçevesinde gerçekleştirilir.

(6) Dağıtılan toplam tarife kontenjanı miktarının, açılan tarife kontenjanı miktarından
daha düşük olması halinde, artan miktarın dağıtımı Ekonomi Bakanlığınca yayımlanacak yeni
bir tebliğ ile yapılabilir.

İthal lisansı düzenlenmesi
MADDE 4 – (1) Bu Tebliğde belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde yapılan tarife kon-

tenjanı dağıtımı sonucunda oluşan tahsisat hakkı dikkate alınarak, 2916.12.00.00.13 G.T.İ.P’in-
de yer alan Butil Akrilat için Ekonomi Bakanlığınca (İthalat Genel Müdürlüğü) ithal lisansı
düzenlenir.

(2) İthal lisansı, bir tanesi tarife kontenjanı tahsisi yapılan firmaya verilmek üzere (firma
nüshası) ve bir tanesi de Ekonomi Bakanlığında kalmak üzere (Bakanlık nüshası) iki nüsha
olarak düzenlenir.

İthal lisansı geçerlilik süresi
MADDE 5 – (1) Bu Tebliğ çerçevesinde yapılacak ithalat için Ekonomi Bakanlığınca

(İthalat Genel Müdürlüğü) düzenlenen ithal lisansları, 31/12/2014 tarihine kadar (bu tarih dâhil)
geçerli olup, bu süre uzatılmaz.
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Gümrük beyannamesinin tescili
MADDE 6 – (1) Bu Tebliğ kapsamında ithal edilecek ürünlere ilişkin gümrük beyan-

namelerinin, ithal lisansının geçerlilik süresi içinde tescil edilmiş olması şarttır.
İthal lisansı devri
MADDE 7 – (1) İthal lisansı kapsamındaki ithalatın, ithal lisansı sahibi firma tarafından

yapılması zorunludur. İthal lisansı üçüncü kişilere devredilemez.
Gümrük idaresince yapılacak işlemler
MADDE 8 – (1) İthal lisansı kapsamında yapılan ithalata ilişkin gerekli düşümler ilgili

gümrük idaresi tarafından ithal lisansının firma nüshasının arka yüzüne işlenerek imza ve mü-
hür altına alınır. Bu sayfada yer kalmaması halinde ise yeni sayfa ilave edilerek ilave edilen
sayfa adedi ithal lisansı firma nüshasının aslına derç edilerek imza ve mühür altına alınır.

İthal lisansının zayii
MADDE 9 – (1) İthal lisanslarının kaybolması, kullanılamaz hale gelmesi ve bu duruma

ilişkin gazete ilanı ve/veya bu hususu belgelendiren ilgili belgeler ile başvurulması halinde,
Ekonomi Bakanlığınca (İthalat Genel Müdürlüğü) üzerine "Zayi olmasından dolayı yeniden
düzenlenmiştir" şeklinde şerh düşülerek, ithal lisansının kullanılmamış olan kısmı için yeni
ithal lisansı düzenlenebilir.

(2) Lisansın zayi olması durumunda yapılan işlemler, Ekonomi Bakanlığınca (İthalat
Genel Müdürlüğü) Gümrük ve Ticaret Bakanlığına (Gümrükler Genel Müdürlüğü) ve firmaya
bildirilir.

İthal lisansının revizesi
MADDE 10 – (1) İthal lisansının üzerinde kayıtlı hususlara ilişkin olarak ihtiyaç olması

halinde, Ekonomi Bakanlığı (İthalat Genel Müdürlüğü) resen değişiklik yapabilir. Adına ithal
lisansı düzenlenen firma tarafından, ithal lisansı firma nüshasının aslı ve değişiklik talebine
ilişkin ilgili bilgi ve belgeler ile birlikte başvurulması halinde, ithal lisansına ilişkin revize ta-
lepleri Ekonomi Bakanlığınca (İthalat Genel Müdürlüğü) sonuçlandırılır. Söz konusu başvu-
runun, adına ithal lisansı düzenlenmiş olan firmayı temsil ve ilzama yetkili temsilci veya tem-
silciler tarafından yapılması gerekmektedir.

(2) İthal lisansının miktarının artırılmasına ve lisans süresinin uzatılmasına yönelik ta-
lepler değerlendirmeye alınmaz.

İthal lisansının iadesi
MADDE 11 – (1) İthal lisansının geçerlilik süresinin bitmesini müteakip, on beş gün

içerisinde firmalara verilen nüshanın aslı Ekonomi Bakanlığına (İthalat Genel Müdürlüğü) iade
edilir.

Hüküm bulunmayan haller
MADDE 12 – (1) Bu Tebliğde yer almayan hususlarda, 20/12/1995 tarihli ve 95/7606

sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan İthalat Rejimi Kararı ve diğer ilgili mev-
zuat hükümleri uygulanır.

Yürürlükten kaldırılan tebliğler
MADDE 13 – (1) 19/7/2012 tarihli ve 28358 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Butil

Akrilat İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanmasına İlişkin Tebliğ ile 29/1/2013 tarihli ve
28543 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Butil Akrilat İthalatında Tarife Kontenjanı Uygu-
lanmasına İlişkin Tebliğ yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük
MADDE 14 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 15 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Ekonomi Bakanı yürütür.
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Ek-1

BUTİL AKRİLAT İTHALATINDA UYGULANAN
TARİFE KONTENJANINDAN YARARLANMAK VE İTHAL LİSANSI ALMAK

İÇİN BAŞVURU FORMU ÖRNEĞİ

Tarih…/…/…..

EKONOMİ BAKANLIĞINA
(İthalat Genel Müdürlüğü)

5/12/2013 tarihli ve 2013/5723 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan
Butil Akrilat İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanması Hakkında Karara istinaden hazırlanan
“Butil Akrilat İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanmasına İlişkin Tebliğ” kapsamında, aşağıda
belirtilen madde için firmamız adına tahsis yapılması ve İthal Lisansı düzenlenmesi hususunda
gereği müsaadelerine arz olunur.

Bakanlığınızca talep edilen bilgi ve belgeler tam ve eksiksiz olarak ekte sunulmaktadır.

Firma Yetkilisinin :
Adı Soyadı :
Unvanı :
İmza/Kaşe :

I- İthalatçının;
1) Adı/Unvanı (Ticaret Sicil Gazetesinde yer aldığı şekliyle):
2) Açık adresi (Ticaret Sicil Gazetesinde yer alan tebligat adresi):
3) Vergi Numarası/Vergi Dairesi:
4) Ticaret Sicil No/Sanayi Sicil No:
5) Telefon ve faks numaraları:
6) E-posta adresi:
II- İthal Lisansı düzenlenmesi talep edilen maddenin miktarı:

Ek-2
BAŞVURUYA EKLENMESİ GEREKEN BELGELER

Bu Tebliğ kapsamında yapılacak tarife kontenjanı başvurularında aşağıdaki belge ve
bilgilerin tam ve eksiksiz olarak son başvuru tarihinden önce ibrazı gerekmektedir. İbraz edilen
bilgi ve belge nüshalarının asılları ile uygunluğu ve doğruluğundan başvuru sahibi sorumludur.

1- Başvuru sahibi firmayı temsil ve ilzama yetkili temsilci veya temsilciler tarafından
imzalanmış Başvuru Formu (Ek-1)

2- Noter onaylı imza sirkülerinin aslı veya Ekonomi Bakanlığınca (İthalat Genel Mü-
dürlüğü) onaylı örneği

3- Ticaret unvanı, ticaret sicil numarası ve kayıt olduğu ticaret sicil memurluğu adının
yazılı beyanı (Şirket sözleşmesi 1/10/2003 tarihinden önce Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinde
yayımlanmış ise şirket sözleşmesinin yer aldığı ticaret sicil gazetesinin aslı veya Ekonomi
Bakanlığınca (İthalat Genel Müdürlüğü) onaylı örneğin, sonradan unvan veya adres değişikliği
yapılması halinde mevcut duruma ilişkin ticaret sicil gazetesinin aslı veya Ekonomi Bakanlı-
ğınca (İthalat Genel Müdürlüğü) onaylı örneği)

4- Üretimde hammadde olarak kullanılan Butil Akrilat miktarını ayrıntılı olarak içeren
ve başvuruda bulunan firma adına düzenlenmiş geçerli kapasite raporunun bağlı bulunulan ti-
caret ve/veya sanayi odası tarafından tasdik edilmiş sureti,

5- İthal lisansı kapsamında ithalatı yapılacak mala ilişkin proforma fatura/faturalar

9 Ocak 2014 – Sayı : 28877                                   RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 21

Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 21



Ekonomi Bakanlığından:
ETİLEN GLİKOL İTHALATINDA TARİFE KONTENJANI

UYGULANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ

Amaç ve kapsam
MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, 5/12/2013 tarihli ve 2013/5724 sayılı Bakanlar

Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Etilen Glikol (etandiol) İthalatında Tarife Kontenjanı Uy-
gulanması Hakkında Karar uyarınca, etilen glikol (etandiol) ithalatında açılan tarife kontenja-
nının dağıtım yöntemi ile başvuru, dağıtım ve kullanım usul ve esaslarını düzenlemektir.

Dayanak
MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ, 5/12/2013 tarihli ve 2013/5724 sayılı Bakanlar Kurulu Ka-

rarı ile yürürlüğe konulan Etilen Glikol İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanması Hakkında
Karar ile 14/4/2010 tarihli ve 2010/339 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan
İthalatta Kota ve Tarife Kontenjanı İdaresi Hakkında Karara dayanılarak hazırlanmıştır.

Tarife kontenjanı başvuruları ve dağıtımı
MADDE 3 – (1) 5/12/2013 tarihli ve 2013/5724 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yü-

rürlüğe konulan Etilen Glikol İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanması Hakkında Karar uya-
rınca, 2905.31.00.00.00 gümrük tarife istatistik pozisyonlu (G.T.İ.P) Etilen Glikol ithalatında
açılan 200.000 tonluk tarife kontenjanının dağıtımı, tarife kontenjanı konusu etilen glikol mad-
desini üreten veya üretiminde hammadde olarak kullanan sanayicilere yapılır.

(2) Tarife kontenjanından faydalanabilmek için, sanayicilerin bu Tebliğin yayımı tari-
hinden itibaren on gün içerisinde, ek-1’de belirtilen belge ve bilgileri tam ve eksiksiz olarak
düzenleyerek Ekonomi Bakanlığına (İthalat Genel Müdürlüğü) müracaat etmeleri zorunlu olup,
başvuruların değerlendirilmesinde, Ekonomi Bakanlığı genel evrak kayıt tarihi ve kayıt numarası
esas alınacaktır.

(3) Başvurulara ilişkin olarak ihtiyaç duyulması halinde Ekonomi Bakanlığınca (İthalat
Genel Müdürlüğü) ek-1’de yer alan belge ve bilgiler ile ilgili olarak firmadan ve/veya bu bel-
geleri düzenleyen kişi, kurum ve kuruluşlardan ek veya açıklayıcı belge ve bilgi talep edilebilir.

(4) Değerlendirmeye alınabilecek nitelikteki başvurularda talep edilen toplam tarife
kontenjanı miktarının, açılmış olan tarife kontenjanı miktarından daha düşük olması durumunda
talepler tam olarak karşılanır.

(5) Değerlendirmeye alınabilecek nitelikteki başvurularda talep edilen toplam tarife
kontenjanı miktarının açılan tarife kontenjanı miktarından daha fazla olması durumunda ise
dağıtım, geçerli başvuru sayısı, toplam talep miktarı, üretim kapasitesi, üretim miktarı, tüketim
miktarı, satın alımlar ve/veya ithalat performansı çerçevesinde gerçekleştirilir.

(6) Dağıtılan toplam tarife kontenjanı miktarının, açılan tarife kontenjanı miktarından
daha düşük olması halinde, artan miktarın dağıtımı Ekonomi Bakanlığınca çıkarılacak yeni bir
tebliğ ile yapılabilir.

İthal lisansı düzenlenmesi
MADDE 4 – (1) Bu Tebliğde belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde yapılan tarife kon-

tenjanı dağıtımı sonucunda oluşan tahsisat hakkı dikkate alınarak, 2905.31.00.00.00 G.T.İ.P’inde
yer alan etilen glikol için Ekonomi Bakanlığınca (İthalat Genel Müdürlüğü) ithal lisansı dü-
zenlenir.

(2) İthal lisansı, bir tanesi tarife kontenjanı tahsisi yapılan firmaya verilmek üzere (firma
nüshası) ve bir tanesi de Ekonomi Bakanlığında kalmak üzere (Bakanlık nüshası) iki nüsha
olarak düzenlenir.

İthal lisansı geçerlilik süresi
MADDE 5 – (1) Bu Tebliğ çerçevesinde yapılacak ithalat için Ekonomi Bakanlığınca

(İthalat Genel Müdürlüğü) düzenlenen ithal lisansları, 31/12/2014 tarihine kadar (bu tarih dahil)
geçerli olup bu süre uzatılmaz.
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Gümrük beyannamesinin tescili
MADDE 6 – (1) Bu Tebliğ kapsamında ithal edilecek ürünlere ilişkin gümrük beyan-

namelerinin, ithal lisansının geçerlilik süresi içinde tescil edilmiş olması şarttır.
İthal lisansı devri
MADDE 7 – (1) İthal lisansı kapsamındaki ithalatın, ithal lisansı sahibi firma tarafından

yapılması zorunludur. İthal lisansı üçüncü kişilere devredilemez.
Gümrük idaresince yapılacak işlemler
MADDE 8 – (1) İthal lisansı kapsamında yapılan ithalata ilişkin gerekli düşümler ilgili

gümrük idaresi tarafından ithal lisansının firma nüshasının arka yüzüne işlenerek imza ve mü-
hür altına alınır. Bu sayfada yer kalmaması halinde ise yeni sayfa ilave edilerek ilave edilen
sayfa adedi ithal lisansı firma nüshasının aslına derç edilerek imza ve mühür altına alınır.

İthal lisansının zayii
MADDE 9 – (1) İthal lisanslarının kaybolması, kullanılamaz hale gelmesi ve bu duruma

ilişkin gazete ilanı ve/veya bu hususu belgelendiren ilgili belgeler ile başvurulması halinde,
Ekonomi Bakanlığınca (İthalat Genel Müdürlüğü) üzerine “Zayi olmasından dolayı yeniden
düzenlenmiştir” şeklinde şerh düşülerek, ithal lisansının kullanılmamış olan kısmı için yeni
ithal lisansı düzenlenebilir.

(2) Lisansın zayi olması durumunda yapılan işlemler, Gümrük ve Ticaret Bakanlığına
(Gümrükler Genel Müdürlüğü) ve firmaya Ekonomi Bakanlığınca (İthalat Genel Müdürlüğü)
bildirilir.

İthal lisansının revizesi
MADDE 10 – (1) İthal lisansının üzerinde kayıtlı hususlara ilişkin olarak ihtiyaç olması

halinde, Ekonomi Bakanlığı (İthalat Genel Müdürlüğü) resen değişiklik yapabilir. Adına ithal
lisansı düzenlenen firma tarafından, ithal lisansı firma nüshasının aslı ve değişiklik talebine
ilişkin ilgili bilgi ve belgeler ile birlikte başvurulması halinde, ithal lisansına ilişkin revize ta-
lepleri Ekonomi Bakanlığınca (İthalat Genel Müdürlüğü) sonuçlandırılır. Söz konusu başvu-
runun, adına ithal lisansı düzenlenmiş olan firmayı temsil ve ilzama yetkili temsilci veya tem-
silciler tarafından yapılması gerekmektedir.

(2) İthal lisansının miktarın artırılmasına ve lisans süresinin uzatılmasına yönelik ta-
lepler değerlendirmeye alınmaz.

İthal lisansının iadesi
MADDE 11 – (1) İthal lisansının geçerlilik süresinin bitmesini müteakip, on beş gün

içerisinde firmalara verilen nüshanın aslı Ekonomi Bakanlığına (İthalat Genel Müdürlüğü) iade
edilir.

Hüküm bulunmayan haller
MADDE 12 – (1) Bu Tebliğde yer almayan hususlarda, 20/12/1995 tarihli ve 95/7606

sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan İthalat Rejimi Kararı ve ilgili diğer mev-
zuat hükümleri uygulanır.

Yürürlükten kaldırılan tebliğler
MADDE 13 – (1) 20/4/2012 tarihli ve 28270 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Etilen

Glikol İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanmasına İlişkin Tebliğ ve 25/1/2013 tarihli ve
28539 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Etilen Glikol İthalatında Tarife Kontenjanı Uygu-
lanmasına İlişkin Tebliğ yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük
MADDE 14 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 15 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Ekonomi Bakanı yürütür.
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Sermaye Piyasası Kurulundan:

VARLIĞA VEYA İPOTEĞE DAYALI MENKUL KIYMETLER TEBLİĞİ

(III-58.1)

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç ve kapsam

MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, varlığa dayalı menkul kıymetler ve ipoteğe dayalı

menkul kıymetlerin nitelikleri ve ihracı ile varlık finansmanı fonları ve konut finansmanı fon-

larının kuruluş ve faaliyetlerine ilişkin esasları düzenlemektir.

Dayanak

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

nunun 58, 60 ıncı maddeleri, 128 inci maddesinin birinci fıkrasının (e) bendi ile 130 uncu mad-

desinin üçüncü fıkrasına dayanılarak düzenlenmiştir.

Tanımlar ve kısaltmalar

MADDE 3 – (1) Bu Tebliğde geçen;

a) Banka: 19/10/2005 tarihli ve 5411 sayılı Bankacılık Kanununun 3 üncü maddesinde

tanımlanan bankaları,

b) BDDK: Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunu,

c) Borsa: 6362 sayılı Kanunun 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (ç) bendinde ta-

nımlanan borsayı,

ç) Derecelendirme kuruluşu: Türkiye’de kurulan ve Kurulun sermaye piyasasında de-

recelendirme faaliyeti ve derecelendirme kuruluşlarına ilişkin düzenlemeleri çerçevesinde de-

recelendirme faaliyetinde bulunmak üzere Kurulca yetkilendirilen derecelendirme kuruluşları

ile Türkiye’de derecelendirme faaliyetlerinde bulunması Kurulca kabul edilen uluslararası de-

recelendirme kuruluşlarını,

d) Finansal kiralama şirketleri ve finansman şirketleri: 21/11/2012 tarihli ve 6361 sayılı

Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Kanunu ile düzenlenen finansal kiralama

şirketlerini ve finansman şirketlerini,

e) Fon: Varlık finansmanı fonu veya konut finansmanı fonunu,

f) Geniş yetkili aracı kurum: Kurulun yatırım hizmetlerine ilişkin düzenlemeleri çer-

çevesinde portföy aracılığı, genel saklama hizmeti veya aracılık yüklenimi faaliyetinden her-

hangi birini yürütecek olan aracı kurumları,

g) İDMK: Konut finansmanı fonunun veya ipotek finansmanı kuruluşunun devralacağı

varlıklar karşılık gösterilerek ihraç edilen ipoteğe dayalı menkul kıymeti,

ğ) İhraççı havuz hesabı: Merkezi Kayıt Kuruluşu Anonim Şirketi nezdinde tutulan fo-

nun veya ipotek finansmanı kuruluşunun havuz hesabını,

h) İpotek finansmanı kuruluşu, İFK: 6362 sayılı Kanunun 60 ıncı maddesinin birinci

fıkrasında tanımlanan anonim ortaklıkları,

ı) Kanun: 6/12/2012 tarihli ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanununu,
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i) Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP): Mevzuat uyarınca kamuya açıklanması ge-
rekli olan bilgilerin elektronik imzalı olarak iletildiği ve kamuya duyurulduğu elektronik sis-
temi,

j) Kaynak kuruluş: Varlıklarını fon portföyüne veya İFK’ya devreden tüzel kişi, kurum
ve kuruluşları,

k) Konut finansmanı fonu (KFF): İDMK karşılığında toplanan paralarla, İDMK sahip-
leri hesabına inançlı mülkiyet esaslarına göre fon içtüzüğü ile kurulan ve tüzel kişiliği olmayan
malvarlığını,

l) Kurucu: Bankalar, finansal kiralama ve finansman şirketleri, İFK ve geniş yetkili
aracı kurumları,

m) Kurul: Sermaye Piyasası Kurulunu,
n) MKK: Merkezi Kayıt Kuruluşu Anonim Şirketini,
o) Ticari krediler: Bankaların ve finansman şirketlerinin mal ve hizmet üretimi, deniz,

hava ve kara taşıtları dahil ticari amaçlı taşınır mal ve taşınmaz finansmanı ile işletme serma-
yesinin finansmanı amacıyla kullandırdıkları krediler ile tüzel kişilere kullandırdıkları kredi-
leri,

ö) TOKİ: T.C. Başbakanlık Toplu Konut İdaresi Başkanlığını,
p) Toplam yükümlülükler: VDMK veya İDMK ile varsa fon portföyüne alınan türev

araçlardan kaynaklanan yükümlülükler toplamını,
r) TTSG: Türkiye Ticaret Sicili Gazetesini,
s) Tüketici kredileri: 7/11/2013 tarihli ve 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında

Kanunda düzenlenen tüketici kredilerini,
ş) Türev araç: KFF portföyünün kur ve faiz oranı riskinden korunması amacıyla taraf

olunan swap, forward, future ve opsiyon sözleşmelerini,
t) Varlık: 15 inci maddenin birinci fıkrasında fon portföyüne dahil edilebileceği belir-

tilen alacak, kredi, hak, teminat ve diğer varlıkları,
u) Varlık finansmanı fonu (VFF): Varlığa dayalı menkul kıymetler karşılığında toplanan

paralarla, VDMK sahipleri hesabına inançlı mülkiyet esaslarına göre fon içtüzüğü ile kurulan
ve tüzel kişiliği olmayan malvarlığını,

ü) VDMK: VFF’nin veya İFK’nın devralacağı varlıklar karşılık gösterilerek ihraç edilen
varlığa dayalı menkul kıymeti,

v) VİDMK: VDMK ve İDMK’yı,
y) Yatırımcı: VDMK veya İDMK sahiplerini,
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Genel Esaslar

Fon ve VİDMK

MADDE 4 – (1) VİDMK, fon veya İFK tarafından devralınacak varlıklar karşılık gös-
terilerek ihraç edilir. İhracın fon tarafından yapılacak olması halinde, VDMK ihracı için VFF,
İDMK ihracı için KFF kurulması zorunludur. Finansal kiralama şirketleri ve finansman şirket-
leri tarafından kurulan fonlar yalnızca kurucularının aktiflerindeki varlıkları devralmak suretiyle
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VİDMK ihraç edebilir. Banka, İFK ve geniş yetkili aracı kurum tarafından kurulan fonlar ku-
rucularının yanı sıra diğer kaynak kuruluşların aktiflerindeki varlıkları devralmak suretiyle
VİDMK ihraç edebilirler.

(2) Fonun Türkiye’de kurulması zorunludur. Fon süreli veya süresiz olarak kurulur.

Fon, VİDMK ihracı amacı dışında kurulamaz ve kullanılamaz.

(3) Aynı kurucu tarafından kurulan fonlar yatırımcılar nezdinde ayrıştırılabilecek şekilde

isimlendirilir. Fonun unvanı; başka bir kurucu tarafından kurulan fonun unvanı ile aşırı ben-

zerlik gösterecek, fonla ilişkili olmayan bir kurumu veya kişiyi çağrıştıracak, unvanda kuru-

cunun veya kaynak kuruluşun tevsik edilemeyen niteliklerine veya fonun diğer fonlardan üstün

olduğunu ima eden benzeri sübjektif ifadelere yer verecek şekilde veya benzeri yollarla yatı-

rımcıların yanıltılmasına yol açacak nitelikte belirlenemez.

(4) Bu Tebliğ kapsamında kurulmayan fonlar için "varlık finansmanı fonu", “konut fi-

nansmanı fonu”, “VFF”, “KFF”; bu kapsamda ihraç edilmeyen sermaye piyasası araçları için

ise "varlığa dayalı menkul kıymet", “ipoteğe dayalı menkul kıymet”, "VDMK", “İDMK” veya

bunlara eşdeğer ifadeler kullanılamaz.

Fon içtüzüğü

MADDE 5 – (1) Fon içtüzüğü, yatırımcılar, kurucu ve fon kurulu arasında fon portfö-

yünün inançlı mülkiyet esaslarına göre saklanmasını ve vekalet akdi hükümlerine göre yöne-

timini konu alan iltihaki bir sözleşmedir.

(2) Fona ilişkin içtüzük standardı Kurulca belirlenir. Fon içtüzüğünde bulunması gere-

ken asgari unsurlar Ek/1’de yer almaktadır.

Fon malvarlığı

MADDE 6 – (1) Fon malvarlığı kurucunun, hizmet sağlayıcının ve kaynak kuruluşun

malvarlığından ayrıdır.

(2) Fon malvarlığı, ihraç edilen VİDMK itfa edilinceye kadar, kurucunun, hizmet sağ-

layıcının ve kaynak kuruluşun yönetiminin veya denetiminin kamu kurumlarına devredilmesi

halinde dahi başka bir amaçla tasarruf edilemez, kamu alacaklarının tahsili amacı da dâhil ol-

mak üzere haczedilemez, üzerine ihtiyati tedbir konulamaz ve iflas masasına dâhil edilemez.

(3) Fon malvarlığı, fon hesabına olması ve fon içtüzüğünde hüküm bulunması şartıyla

kredi almak, türev araç işlemleri veya fon adına taraf olunan benzer nitelikteki işlemlerde bu-

lunmak haricinde teminat gösterilemez ve rehnedilemez.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Fonun Kuruluşu ve VİDMK İhracına İlişkin Esaslar

Fon kuruluş ve VİDMK ihraç başvuruları

MADDE 7 – (1) Fon kuruluş izin başvurusu ile VİDMK ihracına ilişkin izahname veya

ihraç belgesi onay başvurusunun birlikte değerlendirilmesi esastır. Ancak kurucu tarafından

talep edilmesi halinde söz konusu başvurular ayrı ayrı değerlendirilir.

(2) Fon kuruluş izin başvurusu ile VİDMK ihracına ilişkin izahname veya ihraç belgesi

onay başvurusunun birlikte değerlendirilmesi halinde;

a) Kurucu, Ek/2 ve Ek/3’te belirtilen belgelerle birlikte Kurula başvurur.
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b) Başvurular, gerekli belgelerin Kurula eksiksiz olarak sunulmasından itibaren yirmi
iş günü içinde Kurul tarafından sonuçlandırılır.

c) Sunulan bilgi ve belgelerin eksik olması veya ek bilgi ve belgeye ihtiyaç duyulması
halinde, başvuru tarihinden itibaren on iş günü içerisinde başvuru sahibi bilgilendirilir. Talep
edilen bilgi ve belgelerin Kurulca belirlenecek süre içinde tamamlanması gereklidir. Bu tak-
dirde, (b) bendinde öngörülen süre, söz konusu bilgi ve belgelerin Kurula sunulduğu tarihten
itibaren işlemeye başlar.

ç) Başvuruların olumlu karşılanması halinde, Kurulca onaylanan fon içtüzüğü, Kurul
kararının kurucu tarafından tebellüğ edildiği tarihi izleyen altı iş günü içinde kurucunun mer-
kezinin bulunduğu yerin ticaret siciline tescil ettirilir ve TTSG’de ilan olunur. Fon içtüzüğünün
tescili ile birlikte fon kuruluş işlemleri tamamlanmış sayılır.

d) Kurulca onaylı izahname veya ihraç belgesi, fon içtüzüğünün ticaret siciline tescil
edildiğine ilişkin belgelerin ve bu Tebliğ kapsamında imzalanan sözleşmelerin Kurula gönde-
rilmesini müteakip verilir. Söz konusu belgelerin ve sözleşmelerin, fon içtüzüğünün ticaret si-
ciline tescilini takip eden on işgünü içinde Kurula iletilmesi zorunludur.

(3) Fon kuruluş izni başvurusu ile VİDMK ihracına ilişkin izahname veya ihraç belgesi
onay başvurusunun ayrı ayrı değerlendirilmesi halinde;

a) Kurucu, Ek/2’de belirtilen belgelerle birlikte fonun kuruluşuna izin verilmesi tale-
biyle Kurula başvurur.

b) Kuruluş başvurusu, gerekli belgelerin Kurula eksiksiz olarak sunulmasından itibaren
yirmi iş günü içinde Kurul tarafından sonuçlandırılır.

c) Sunulan bilgi ve belgelerin eksik olması veya ek bilgi ve belgeye ihtiyaç duyulması
halinde, başvuru tarihinden itibaren on iş günü içerisinde başvuru sahibi bilgilendirilir. Talep
edilen bilgi ve belgelerin Kurulca belirlenecek süre içinde tamamlanması gereklidir. Bu tak-
dirde, (b) bendinde öngörülen süre, söz konusu bilgi ve belgelerin Kurula sunulduğu tarihten
itibaren işlemeye başlar.

ç) Başvurunun olumlu karşılanması halinde, Kurulca onaylanan fon içtüzüğü, Kurul
kararının kurucu tarafından tebellüğ edildiği tarihi izleyen altı iş günü içinde kurucunun mer-
kezinin bulunduğu yerin ticaret siciline tescil ettirilir ve TTSG’de ilan olunur. Fon içtüzüğünün
tescili ile birlikte fonun kuruluş işlemleri tamamlanmış sayılır.

d) Kurucu veya fon kurulu, fon içtüzüğünün ticaret siciline tescilinden itibaren en geç
altı ay içinde, Ek/3’te belirtilen belgelerle birlikte, VİDMK ihracına ilişkin izahname veya
ihraç belgesi onay başvurusunu Kurula iletir. Bu süre içinde başvuru yapılmaması veya ihraçtan
vazgeçilmesi halinde, fon içtüzüğü kurucu tarafından ivedilikle ticaret sicilinden terkin edilir.
Buna ilişkin belgeler altı iş günü içinde Kurula gönderilir. Kurulca uygun görülecek makul ge-
rekçelerin varlığı halinde, altı aylık süre bir defaya mahsus olmak üzere üç ay daha uzatılabilir.

(4) İkinci ve üçüncü fıkra çerçevesinde yapılan inceleme neticesinde yapılan başvuru-
ların onaylanmaması halinde, bu durum gerekçesi belirtilmek suretiyle başvuru sahibine bil-
dirilir.

(5) Kurul, fon kuruluş izni başvurusu ve VİDMK ihracına ilişkin izahname veya ihraç
belgesi onay başvurusunun, esaslarını belirlediği bir başvuru formu ile yapılmasını zorunlu tu-
tabilir.

9 Ocak 2014 – Sayı : 28877                                   RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 35

Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 35



(6) Fon içtüzük değişiklikleri, konuya ilişkin başvurunun Kurula iletilmesini müteakip

üçüncü fıkranın (b), (c) ve (ç) bentleri çerçevesinde onaylanır ve fon kurulu tarafından ticaret

siciline tescil ve TTSG’de ilan edilir.

(7) VİDMK halka arz edilerek veya nitelikli yatırımcılara satılmak üzere veya birim

nominal değeri asgari 100.000 TL tutarında olmak kaydıyla tahsisli olarak ihraç edilebilir.

(8) Bu Tebliğde hüküm bulunmayan hallerde VİDMK izahnamesi veya ihraç belgesinin

içeriği, hazırlanması, onaylanması, yayınlanması, tescil ve ilanı, izahnamedeki değişiklikler,

fon veya kurucu tarafından yapılacak ilan ve reklamlar ile VİDMK’nın diğer ihraç ve satış

esasları hakkında 22/6/2013 tarihli ve 28685 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan II-5.1 sayılı

İzahname ve İhraç Belgesi Tebliği ile 28/6/2013 tarihli ve 28691 sayılı Resmî Gazete’de ya-

yımlanan II-5.2 sayılı Sermaye Piyasası Araçlarının Satışı Tebliği hükümleri mahiyetine uygun

düştüğü ölçüde uygulanır. Bu çerçevede ihracın fon tarafından yapılması halinde, söz konusu

Kurul düzenlemelerinin uygulanmasında fon ihraççı addolunur ve ihraççının sorumlulukları

fon kurulu tarafından yerine getirilir.

(9) Halka arz edilmeksizin veya yurtdışında ihraç edilecek VİDMK için Kurulca ihraç

tavanı verilir. Bu durumda aşağıdaki esaslar uygulanır.

a) VİDMK, Kurulca izin verilen süre ve belirlenen ihraç tavanı içinde tertipler halinde

satılabilir.

b) İhraç tavanı içinde yapılacak VİDMK ihraçları için birden fazla sayıda fon kurulabilir

veya ihraç edilen VİDMK’nın itfa edilmiş olması ve fon içtüzüğünün yapılacak yeni ihraca

uyumlu hale getirilmesi kaydıyla daha önce kurulmuş olan bir fon yeni bir VİDMK ihracı için

kullanılabilir.

c) Kurulca izin verilen süre içinde geçerli olacak ihraç tavanı, kaynak kuruluşun son

yıllık finansal tablolarında yer alan aktif toplamının iki katını aşamaz.

ç) Fon kurulu veya kurucu, Kurulca izin verilen süre içinde her VİDMK tertibi satışın-

dan en az on gün önce tertip ihraç belgesinin onaylanması amacıyla Kurula başvurur.

(10) Halka arz suretiyle yapılacak ihraçlarda, VİDMK ihracının tek seferde yapılması

ve izahnamenin tek belgeden oluşacak şekilde hazırlanması zorunludur.

(11) Fon tarafından ihraç edilen VİDMK tamamen itfa edilmedikçe, Kurulca izin verilen

süre içerisinde aynı fon kullanılmak suretiyle yeni tertip VİDMK ihraç edilemez. İhraç ettiği

VİDMK’sı tamamen itfa olan bir fon kullanılmak suretiyle gerçekleştirilecek yeni tertip

VİDMK ihracına ilişkin izahname veya ihraç belgesi onay başvurusunun eski tertip

VİDMK’nın itfasını takiben yapılması zorunludur.

(12) Halka arz edilecek VİDMK’nın borsada işlem görmesi ve Kurula yapılacak onay

başvurusunun yanı sıra bu amaçla borsaya başvurulması zorunludur.

(13) VİDMK ihraçlarında Kurul, satışın yalnızca nitelikli yatırımcılara yönelik olarak

yapılmasını talep edebilir.

(14) İFK tarafından fon kurmaksızın yapılan VİDMK ihraçlarında, ihraç edilen VİDMK

tamamen itfa edilmedikçe yeni tertip bir VİDMK ihraç edilemez.
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Fon kurucularının nitelikleri

MADDE 8 – (1) Fon kurucularının;

a) Kendi özel mevzuatları ve/veya sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde sahip ol-

maları gereken kriterleri sağlamaları ve haklarında faaliyetlerinin tamamen veya belirli faaliyet

alanları itibarıyla sürekli ya da son bir yıl içinde 1 ay veya daha fazla süreyle geçici olarak sı-

nırlandırılması ya da durdurulması kararı verilmemiş olması,

b) Muaccel vergi borcu bulunmaması,

gerekir.

(2) Kurucunun bir banka, finansal kiralama şirketi veya finansman şirketi olması ha-

linde, BDDK’nın uygun görüşü alınır.

VİDMK ihracına ilişkin esaslar

MADDE 9 – (1) VİDMK ihracını takiben yatırımcılardan toplanan paralarla beşinci

bölümde yer alan esaslar çerçevesinde fon portföyü oluşturulur. VİDMK ihracı kapsamında

yatırımcılara yapılacak ödemeler, fon portföyünde yer alan varlıklardan elde edilen nakit akım-

larından karşılanır. Kurucu veya kurucu niteliğini haiz tüzel kişiler tarafından, nakit akımlarının

karşılanmasına yönelik olarak ihraç öncesinde kısmen veya tamamen garanti veya 3/6/2007

tarihli ve 5684 sayılı Sigortacılık Kanununda tanımlanan sigorta şirketleri tarafından sigorta

teminatı verilebilir.

(2) Aynı tertip içerisinde aşağıda belirtilen kriterlere göre farklı haklara sahip olan

VİDMK dilimleri oluşturulabilir.

a) Varlıkların vadesi,

b) Varlıkların anapara veya faiz ödeme zamanları,

c) Varlıklardan elde edilecek faiz veya getirinin türü,

ç) Anapara, faiz veya getiri ödemelerinde öncelikler,

d) Tasfiye prosedürüne ilişkin haklar,

e) Kredi riski,

f) Kurulca uygun görülecek diğer kriterler.

(3) Halka arz edilecek her bir tertip VİDMK ve varsa VİDMK dilimleri için derecelen-

dirme kuruluşları tarafından kredi derecelendirilmesinin yapılması ve derecelendirme notunun

Kurulun sermaye piyasasında derecelendirme faaliyeti ve derecelendirme kuruluşlarına ilişkin

düzenlemeleri çerçevesinde güncellenmesini gerektiren durumlarda düzenli olarak gözden ge-

çirilmesi zorunludur.

(4) Kurul, VİDMK’ya ilişkin ödeme yükümlülüklerinin yurt içinde yerleşik bir banka

veya üçüncü bir tüzel kişi tarafından garanti altına alınmasını talep edebilir.

(5) VİDMK izahnamede veya ihraç belgesinde belirlenen esaslar çerçevesinde itfa edilir.

Risk tutma yükümlülüğü

MADDE 10 – (1) Kaynak kuruluş veya kurucu, VİDMK’nın nominal değerinin %5’ini

satın almak ve vade sonuna kadar tutmakla yükümlüdür. Dilimler halinde yapılan VİDMK ih-

raçlarında bu yükümlülük;

a) Kredi derecelendirme notu olmayan veya aynı derecelendirme notuna sahip VİDMK

dilimleri olması durumunda, her bir dilimden eşit ya da oransal olacak şekilde veya,
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b) Farklı kredi derecelendirme notuna sahip VİDMK dilimleri olması durumunda, en
düşük kredi kalitesine sahip dilimden veya dilimlerden olacak şekilde,

uygulanır.
(2) Kurul, varlıkların türüne göre birinci fıkrada belirtilen oranı farklılaştırabileceği

gibi, %10’u geçmemek üzere kaynak kuruluş veya kurucu bazında artırmaya yetkilidir.
(3) Risk tutma yükümlülüğü kaynak kuruluş ve kurucu arasında paylaşılabilir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Fonun İşleyişine İlişkin Esaslar

Fon kurulu ve fon operasyon sorumlusu
MADDE 11 – (1) Kurucu, her fon için 3 kişiden oluşan bir fon kurulunu yönetim kurulu

kararıyla atar. Fon kurulu üyelerinden en az birinin Kurulun kurumsal yönetime ilişkin düzen-
lemelerinde sayılan nitelikleri taşıyan bağımsız üye olması ve en az bir üyenin de Kurulun li-
sanslamaya ilişkin düzenlemeleri çerçevesinde Sermaye Piyasası Faaliyetleri İleri Düzey Li-
sansı belgesine sahip olması zorunludur. Aynı kurucu tarafından birden fazla sayıda fon kurul-
ması halinde, fon kurulları aynı kişilerden oluşabilir.

(2) Fon kurulu üyesinin;
a) Yüksek öğrenim görmüş, sermaye piyasası veya bankacılık alanında en az beş yıllık

tecrübeye sahip bulunması, fon kurulu üyesi olmanın gerektirdiği itibara sahip olması,
b) Kendisi veya sınırsız sorumlu ortak oldukları kuruluşlar hakkında iflas kararı veril-

memiş ve konkordato ilân edilmemiş olması,
c) Müflis olmaması, konkordato ilân etmiş olmaması ya da hakkında iflasın ertelenmesi

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

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

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

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

g) Bankacılık Kanunu kapsamındaki suçlardan, mülga 25/4/1985 tarihli ve 3182 sayılı
Bankalar Kanunu ile mülga 18/6/1999 tarihli ve 4389 sayılı Bankalar Kanununun hapis cezası
gerektiren hükümlerine muhalefetten hükümlü bulunmaması,

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

gereklidir.
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(3) Kurucu, fon kuruluş başvurusunun gerçekleştirilmesi, fon kurulu üyelerinin belir-
lenmesi ve fon içtüzüğünün hazırlanmasından sorumludur.

(4) Fon kurulu aşağıdaki hususlardan sorumludur:
a) Fon içtüzüğü değişikliklerinin ve ihraca ilişkin belgelerin hazırlanması, tescili ve ilanı,
b) Fon portföyünün oluşturulması, değerlenmesi ve fon varlıklarının bu Tebliğ hüküm-

leri çerçevesinde korunması, saklanması, kaydedilmesi, kayıtların doğru olarak tutulması ve
izlenmesi, bunlara ilişkin belge düzeninin kurulması ve bilgi ve belgelerin muhafazası,

c) Fonun yatırımcıların hak ve menfaatlerini koruyacak şekilde, ilgili mevzuat, fon iç-
tüzüğü, izahname, ihraç belgesi ve ihraca ilişkin diğer belgelerde belirtilen ilke ve yöntemlere
uygun olarak temsili, yönetimi ve denetiminin gözetimi,

ç) Bankalar nezdinde fon adına hesap açtırılması, yatırımcılara ödemelerin doğru olarak
yapılması ile fondan yapılan diğer harcamaların bu Tebliğ hükümlerine uygunluğu,

d) Tebliğ hükümlerine uygun olarak yatırımcı raporlarının hazırlanması ve sunulması,
e) Hizmet sağlayıcı tarafından verilen hizmetin uygun bir şekilde yapılmasının sağlan-

ması ve hizmet sağlayıcının hizmet sözleşmesinde belirlenen yükümlülüklerini yerine getir-
memesi halinde değiştirilmesi,

f) Kanun ve ilgili mevzuattan kaynaklanan veya Kurulca talep edilebilecek diğer yü-
kümlülükler.

(5) Fon kurulunun vereceği tüm kararlar noter onaylı olarak fon kurulu karar defterine
yazılır.

(6) Fon kurulu, bu Tebliğ ile kendine verilen sorumluluklar saklı kalmak kaydıyla, dör-
düncü fıkranın (e) bendi haricindeki görevlerini yerine getirmek üzere bir fon operasyon so-
rumlusu atayabilir. Fon operasyon sorumlusu, 8 inci maddenin birinci fıkrasında belirtilen şart-
ları sağlayan bir banka veya geniş yetkili aracı kurum olabilir.

Fon iç kontrol sistemi ve denetçisi

MADDE 12 – (1) İç kontrol sistemi; fonun faaliyetlerinin verimliliğinin ve etkinliğinin,
finansal ve idari konulara ait bilgilerin güvenilirliğinin ve zamanında elde edilebilirliğinin sağ-
lanmasını, fon faaliyetlerinin ilgili mevzuata, sözleşmelere, fon içtüzüğüne, ihraca ilişkin bel-
gelere uygun yürütülmesini, hata, hile ve usulsüzlüklerin önlenmesini ve tespitini, muhasebe
kayıtlarının doğru ve eksiksiz olmasını ve finansal bilgilerin doğru ve güvenilir olarak zama-
nında hazırlanmasını temin etmek amacıyla uygulanan usul ve esaslardır. Fonun iç kontrol sis-
temine ilişkin prosedürler ile diğer usul ve esasların fon kurulu kararı ile yazılı hale getirilmesi
zorunludur.

(2) Fon iç kontrol sistemi asgari olarak;
a) VİDMK’nın ihraç tarihinde ve fonun faaliyet süresince Kanuna, bu Tebliğe, fon iç-

tüzüğüne ve izahname, ihraç belgesi veya ihraca ilişkin diğer belgelere uygunluğunu,
b) Hizmet sağlayıcının görevinin bu Tebliğ ve hizmet sözleşmesi hükümlerine uygun

olarak yapılmasını,
c) Fon hesaplarından yatırımcılara ve ilgili kişilere yapılan ödemelerin bu Tebliğ hü-

kümlerine uygunluğunu,
ç) Fon varlıklarının bu Tebliğ hükümleri çerçevesinde yönetimini, fona ilave edilmesini

veya fondan çıkarılmasını,
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d) Fon varlıklarının kurucunun ve kaynak kuruluşların malvarlığından ayrı olarak mu-

hafazasını, saklanmasını ve bu Tebliğ uyarınca muhasebe, belge ve kayıt düzeninin etkin bir

şekilde işlemesini,

e) Fon içtüzüğü, izahname, ihraç belgesi ve ihraca ilişkin diğer belgeler veya Kurul dü-

zenlemesiyle getirilebilecek diğer yükümlülüklerin yerine getirilmesini,

sağlayacak şekilde oluşturulur.

(3) Türev araç işlemlerine taraf olacak KFF’nin iç kontrol sisteminin; ikinci fıkrada be-

lirtilenlere ilave olarak, fonun karşılaşabileceği temel risklerin tanımlanmasına, risk tanımla-

malarının düzenli olarak gözden geçirilmesine, önemli gelişmelere paralel olarak güncellen-

mesine ve maruz kalınan risklerin tutarlı bir şekilde değerlendirilmesine imkan verecek bir risk

ölçüm mekanizmasının geliştirilmesine yönelik risk yönetim prosedürlerini de kapsaması zo-

runludur. Risk yönetim prosedürleri, iç kontrol sistemi bünyesinde Sermaye Piyasası Faaliyet-

leri İleri Düzey ve Türev Araçlar Lisanslarına sahip ayrı bir birim personeli tarafından oluştu-

rulur ve takip edilir.

(4) Fonun faaliyetlerinin iç kontrol usul ve esaslarına uygun olarak işleyişi fon denetçisi

tarafından denetlenir.

(5) Fon kurulu, fon operasyon işlemlerinde fiilen görev almayan ve 11 inci maddenin

ikinci fıkrasında yer alan nitelikleri haiz bir kişiyi fon denetçisi olarak atar. Fon denetçisinin

Sermaye Piyasası Faaliyetleri İleri Düzey Lisansı belgesine sahip olması zorunludur. Fon de-

netçisinin Türev Araçlar Lisansına da sahip olması halinde, üçüncü fıkrada belirtilen görev fon

denetçisi tarafından da yerine getirilebilir.

(6) Fon denetçisi tarafından yapılan tespitleri ve denetleme sonuçlarını ihtiva eden ra-

porlar takvim yılını izleyen üç ay içerisinde fon kurulunun bilgisine sunulur. Fon kurulu rapor

sonuçlarına ilişkin olarak alınacak tedbirleri karara bağlar. Bu raporların en az beş yıl süre ile

saklanması zorunludur.

(7) Fon denetçisi, görevin ifası sırasında Kanun, bu Tebliğ veya fon içtüzüğü hüküm-

lerine herhangi bir aykırılığın varlığını veya fonun geri ödeme güçlüğü içine düştüğünü tespit

etmesi halinde hazırlayacağı denetim raporunu en kısa sürede fon kuruluna sunar.

(8) Fon kurulu ve fon operasyon sorumlusu; fon portföyüne alınan varlıklara ilişkin

belgeler, fonun finansal tabloları, iç kontrol ve risk yönetimine ilişkin prosedürler, bu Tebliğ

kapsamında hazırlanması gereken raporlar, inceleme ve bağımsız denetim raporları ile hizmet

sağlayıcı tarafından hazırlanan raporlar dahil fonun tüm defter, kayıt ve belgelerini fon denet-

çisine sağlamakla yükümlüdür.

Hizmet sağlayıcı

MADDE 13 – (1) Fon portföyünde yer alan varlıkların günlük idaresi hizmet sağlayıcı

tarafından yerine getirilir. Kurucu, kaynak kuruluş veya kurucu niteliğini haiz bir kuruluş hiz-

met sağlayıcı olabilir.

(2) Hizmet sağlayıcının görev ve sorumlulukları fon kurulu ile hizmet sağlayıcı arasında

akdedilen yazılı bir hizmet sözleşmesiyle belirlenir ve asgari olarak aşağıdaki hususları kapsar:

a) Fon portföyünde yer alan varlıklara ilişkin ödemelerin zamanında tahsil edilmesi ve

fon hesabına aktarılması,
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b) Fon portföyünde yer alan varlıklara ilişkin sigorta, vergi ve benzeri idari işlemlerin

yerine getirilmesi,

c) Borçluların ödeme kabiliyetlerinin gözetimi ile ödemelerin geç yapılması veya hiç

yapılmaması halinde borçluya gerekli ihtarların yapılması,

ç) Alacaklardan kaynaklanan tüm nakit akımlarına ilişkin bilgilerin, ödeme zamanlarını

ve bakiye bilgisini de gösterecek şekilde aylık olarak fon kuruluna raporlanması,

d) Fon portföyüne dahil edilen varlıklar için ayrıca;

1) Kullandırılan krediye ilişkin sözleşmede bu yönde bir hüküm bulunması halinde,

varsa krediye konu varlıklara ilişkin vergilerin borçludan zamanında tahsil edilmesi ve vergi

otoritelerine ödenmesi,

2) Hizmet sözleşmesinde belirtilmesi halinde, 1/11/2006 tarihli ve 26333 sayılı Resmî

Gazete’de yayımlanan Bankalarca Kredilerin ve Diğer Alacakların Niteliklerinin Belirlenmesi

ve Bunlar İçin Ayrılacak Karşılıklara İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte tanımlanan

donuk alacak niteliğindeki varlıklar için gerekli takip işlemlerinin yürütülmesi ve elde edilen

gelirlerden fon payına düşen kısmının fon hesabına aktarılması,

e) Kurulca belirlenen diğer görevler.

(3) Fon kurulu ile hizmet sağlayıcı arasında yapılan sözleşme çerçevesinde fona akta-

rılmak üzere tahsil edilen tutarlar, fon malvarlığına dâhil olup ivedilikle hizmet sağlayıcının

kendi hesaplarından ayrı olarak fon adına açılan bir banka hesabına aktarılır.

(4) Hizmet sağlayıcının sözleşmeyle belirlenen yükümlülüklerini yerine getirmemesi

veya kendi özel mevzuatları gereği faaliyet izninin iptali halinde, sözleşme fon kurulu tarafın-

dan sona erdirilir ve başka bir hizmet sağlayıcı ile sözleşme yapılır.

(5) Sözleşmenin sona ermesini müteakip hizmet sağlayıcı fon portföyüne dahil edilen

varlıklara ilişkin yazılı veya elektronik ortamda tutulan tüm defter, belge ve kayıtları ile fon

portföyüne dahil edilen varlıklara ilişkin tüm nakit ve banka hesaplarını mahsup veya kesinti

yapmaksızın fon kuruluna veya yerine geçecek olan hizmet sağlayıcıya devreder. Bu hususlara

sözleşmede yer verilir.

(6) Hizmet sağlayıcının ikinci fıkrada belirtilen hizmet sözleşmesi kapsamındaki faa-

liyetleri ile fon varlıklarının mevcudiyetini koruyup korumadığı, Uluslararası Denetim ve Gü-

vence Standartları Kurulu tarafından yayımlanan 4400 numaralı Finansal Bilgilerle İlgili Üze-

rinde Mutabık Kalınan Prosedürlere İlişkin Uluslararası Hizmet Standardına uygun olarak ser-

maye piyasasında bilgi sistemleri bağımsız denetim faaliyetinde bulunmakla yetkili bir bağım-

sız denetim kuruluşu tarafından altı aylık hesap dönemleri itibarıyla incelenir. İnceleme sonu-

cunda elde edilen bulgular, ilgili altı aylık hesap döneminin bitimini izleyen otuz gün içerisinde

bir rapor halinde fon kurulu ve kurucuya iletilir. Söz konusu incelemenin yapılması ve raporun

hazırlanmasında Ek/4’te belirtilen esaslara uyulur.

Sır saklama

MADDE 14 – (1) Fon kurulu, fon denetçisi, fon operasyon sorumlusu ve hizmet sağ-

layıcı, bu Tebliğ ve sözleşmeler ile kendilerine verilen görevlerini yerine getirmeleri sırasında

ilgililere ve üçüncü kişilere ait öğrendikleri sırları bu Tebliğe ve özel kanunlarına göre yetkili

olanlardan başkalarına açıklayamazlar ve kendi yararlarına kullanamazlar.
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BEŞİNCİ BÖLÜM

Fon Portföyüne İlişkin Hükümler

Fon portföyüne dahil edilebilecek varlıklar ve devir sözleşmesi

MADDE 15 – (1) İzahname veya ihraç belgesinde belirtilmek koşuluyla,

a) VFF portföyüne:

1) Bankaların ve finansman şirketlerinin, tüketici kredileri ile ticari kredilerinden kay-

naklanan alacakları,

2) 6361 sayılı Kanun çerçevesinde yapılan finansal kiralama sözleşmelerinden doğan

alacaklar,

3) T.C. Başbakanlık Toplu Konut İdaresi Başkanlığının gayrimenkul satışından kay-

naklanan taksitli ve sözleşmeye bağlanmış alacakları,

4) Finansal kuruluşlar hariç mal ve hizmet üretimi faaliyetinde bulunan anonim ortak-

lıkların müşterilerine yaptıkları faturalı satışlardan kaynaklanan senede veya teminata bağlan-

mış ticari alacakları,

5) Fon portföyünde yer alan varlıklardan elde edilen nakdin değerlendirilmesi amacına

yönelik olarak yapılan üç aydan kısa vadeli mevduat, katılım hesabı, ters repo işlemleri, para

piyasası fonları, kısa vadeli borçlanma araçları fonları ve Takasbank Para Piyasası işlemleri,

6) 19 uncu maddede belirtilen yedek hesaplardaki varlıklar,

7) Kurulca uygun görülecek sermaye piyasası araçları dışındaki varlıklar.

b) KFF portföyüne;

1) Bankaların ve finansman şirketlerinin, ilgili sicilde ipotek tesis edilmek suretiyle te-

minat altına alınmış, Kanunun 57 nci maddesinin birinci fıkrasında tanımlanan konut finans-

manından kaynaklanan alacakları,

2) Kanunun 57 nci maddesinin birinci fıkrasında tanımlanan konut finansmanından

kaynaklanmak kaydıyla, 6361 sayılı Kanun çerçevesinde yapılan finansal kiralama sözleşme-

lerinden doğan alacaklar,

3) Bankaların, finansal kiralama şirketleri ve finansman şirketlerinin ilgili sicilde ipotek

tesis edilmek suretiyle teminat altına alınmış ticari kredi ve alacakları,

4) T.C. Başbakanlık Toplu Konut İdaresi Başkanlığının konut satışından kaynaklanan

taksitli ve sözleşmeye bağlanmış alacakları,

5) (a) bendinin (5), (6) ve (7) numaralı alt bentleri kapsamındaki varlıklar,

6) Türev araçlardan kaynaklanan haklar ve yükümlülükler,

dahil edilebilir. (1) numaralı alt bentte belirtilen alacaklardan, Kanunun 57 nci madde-

sinin birinci fıkrasında tanımlanan konut finansmanından kaynaklanmakla birlikte ipotek tesis

edilmek suretiyle teminat altına alınmamış olan kredilerden kaynaklananlar, Kurulca uygun

görülen nitelikte başka bir teminata bağlanmış olması şartıyla birinci alt bent kapsamında KFF

portföyüne dahil edilebilir.

(2) Fon, birinci fıkrada sayılan varlıkları imzalanacak bir sözleşme çerçevesinde dev-

ralır. Devir sonucunda ilgili varlığın sahipliğiyle ilgili tüm haklar fona geçer ve bu hususa im-

zalanacak sözleşmede yer verilir.
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Varlıkların nitelikleri

MADDE 16 – (1) Varlıkların fon portföyüne dahil edildiği tarih itibarıyla aşağıdaki

şartları sağlaması zorunludur:

a) Banka kredilerinin, Bankalarca Kredilerin ve Diğer Alacakların Niteliklerinin Be-

lirlenmesi ve Bunlar İçin Ayrılacak Karşılıklara İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin

dördüncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında olması,

b) Finansman şirketlerince verilen krediler ve finansal kiralama alacakları için

24/12/2013 tarihli ve 28861 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Finansal Kiralama, Faktoring

ve Finansman Şirketlerinin Muhasebe Uygulamaları ile Finansal Tabloları Hakkında Yönet-

melik hükümleri uyarınca özel karşılık ayrılmamış olması,

c) İpotek tesis edilmek suretiyle teminat altına alınmış kredi ve alacakların teminatı

olan taşınmazlarla ilgili olarak:

1) Taşınmazın Türkiye Cumhuriyeti sınırları içinde olması,

2) Taşınmaza ilişkin kanuni zorunluluklardan kaynaklanan sigorta yükümlülüklerinin

yerine getirilmiş olması,

3) Kredinin kullandırılması veya alacağın oluşumu aşamasında taşınmazın piyasa de-

ğerinin BDDK veya Kurulca listeye alınmış değerleme kuruluşlarınca tespit edilmiş olması,

ç) Deniz, hava ve kara taşıtlarına ilişkin ticari kredilerde; deniz taşıtları için Tekne ve

Makine Sigortası, hava taşıtları için Hava Taşıtları Tekne (Gövde) Sigortası, kara taşıtları için

ise Kara Taşıtları Kasko Sigortası yapılmış olması.

(2) Birinci fıkranın (c) ve (ç) bentlerinde öngörülen sigorta yükümlülüğünün ilgili kredi

ve alacağa ilişkin sözleşme süresi boyunca yerine getirilmesi zorunludur.

(3) İDMK’dan kaynaklanan yükümlülüklerin karşılanabilmesi amacıyla, KFF portfö-

yünün faiz veya kur riskine karşı korunmasını sağlayacak türev araçlardan kaynaklanan haklar

ve yükümlülükler fon portföyüne dahil edilebilir. Fon portföyüne dahil edilen türev araçlarla

ilgili aşağıdaki şartların sağlanması zorunludur:

a) Türev aracın borsalarda alım satıma konu olması veya karşı tarafının, kurulduğu ülke

yetkili otoritesi tarafından yetkilendirilmiş bir banka, kredi kuruluşu, sigorta şirketi veya mer-

kezi takas kuruluşu olması ve kredi derecelendirme kuruluşlarınca belirlenen derecelendirme

notunun yatırım yapılabilir seviyenin en yüksek ilk üç kademesine denk gelen uzun vadeli de-

recelendirme notuna sahip olması gerekir.

b) Fonun portföyüne dahil edilen türev araçlardan kaynaklanan haklar, riske maruz tüm

varlıkların kalan toplam anapara nominal değerini; yükümlülükler, ihraç edilen riske maruz

İDMK’nın kalan toplam anapara nominal değerini aşamaz.

Fon yönetimine ilişkin esaslar

MADDE 17 – (1) Fon portföyü, VİDMK’nın ihraç tarihini müteakip en geç 1 ay içe-

risinde, fon portföyüne dahil varlıkların değeri fonun toplam yükümlülüğünden az olmayacak

şekilde oluşturulur.

(2) Fona yapılacak her türlü ödeme ve fondan yapılacak her türlü harcama için fon

adına açılan hesap kullanılır.
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(3) Fon doğrudan aktarım veya dolaylı aktarım usullerinden biri ile yönetilir. Doğrudan

aktarım usulünde, fon portföyünde yer alan varlıklardan elde edilen, ödeme planına bağlı olan

veya olmayan nakit akımları bu Tebliğ kapsamında gerekli kesintiler yapıldıktan sonra fon

bünyesinde bekletilmeksizin doğrudan yatırımcılara aktarılır. Dolaylı aktarım usulünde ise,

söz konusu nakit akımları, bu Tebliğ kapsamında gerekli kesintiler yapıldıktan sonra belirlenen

vadelerde yatırımcılara aktarılana kadar, izahnamede veya ihraç belgesinde belirtilen esaslar

çerçevesinde fon bünyesinde bekletilebilir.

(4) Doğrudan aktarım usulünün uygulanması durumunda, yatırımcılara yapılacak öde-

melerin vadeleri fon portföyünde yer alan varlıkların vadeleriyle uyumlu olacak şekilde belir-

lenir. Dolaylı aktarım usulünün uygulanması durumunda ise, yatırımcılara yapılacak ödemelerin

vadeleri fon kurulu tarafından belirlenir.

(5) İpotekle teminat altına alınmış bir varlığın fon portföyüne alınması hâlinde, ipoteğin

veya mülkiyetin fon adına ilgili sicile tescil ettirilmesi zorunludur. İlgili sicilde fon adına tescil

işlemi yapılmasının mümkün olmaması halinde, varlığın fona devredildiği hususu beyanlar ha-

nesine kaydedilir.

(6) Taşıt kredilerinin fon portföyüne alınması halinde, taşıt rehninin kurucu adına ilgili

taşıt siciline tescil ettirilmesi zorunludur. Kurucu, sahip olduğu rehin hakkını kullanması ile

elde edeceği tüm menfaatleri fona devredeceğine dair fon kuruluna noter onaylı bir beyan verir.

(7) Bu Tebliğ uyarınca yapılacak sigorta sözleşmelerinden elde edilecek tazminat tu-

tarları fon portföyüne gelir olarak kaydedilir.

(8) Varlıkların fon portföyüne devir tarihinden önce yapılan işlemlerden dolayı ortaya

çıkabilecek mali yükümlülükler fon portföyünden karşılanamaz. Bu yükümlülüklerle ilgili hu-

kuki anlaşmazlıklarda taraf kaynak kuruluştur.

(9) VİDMK’nın itfası sonucunda, fon portföyünde yer alan varlıklardan elde edilen na-

kit akımının, yatırımcılara yapılan toplam ödemeleri ve fondan yapılan diğer harcamaları aşan

kısmının kullanım esaslarına VİDMK izahnamesinde yer verilir.

(10) Fon, yalnızca nakit yönetimi amacıyla ve varlıklar toplamının %1’ini geçmeyecek

tutarda borçlanabilir. 

Fon portföyünden yapılabilecek harcamalar

MADDE 18 – (1) Fondan karşılanacak tüm giderlerin toplamının varlıkların toplam

değerine göre üst sınırına ve her bir gider kalemine izahname veya ihraç belgesinde yer veril-

mesi kaydıyla, fon portföyünden aşağıda belirtilen harcamalar yapılabilir:

a) Mevzuat gereği yapılması zorunlu tescil ve ilan giderleri,

b) Fon kurulu üyeleri ile fona hukuk, muhasebe, operasyon, saklama ve diğer yönetim

hizmetleri sağlayanlara, hizmetleri karşılığı ödenmesi gereken ücretler,

c) Varlıkların yönetimine ilişkin hizmet sağlayıcıya ödenmesi gereken ücretler,

ç) Bağımsız denetim kuruluşlarına ödenen ücretler,

d) Derecelendirme kuruluşlarına ödenen ücretler,

e) Fon portföyünün kalitesinin artırılmasına yönelik olarak 19 uncu madde kapsamında

ödenmesi gereken ücret, komisyon ve diğer giderler,

f) Yüklenim ve aracılık ücret ve komisyonları,
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g) Yedek hesaplara ayrılan kesintiler,
ğ) İhraç için ödenen kanuni ücretler,
h) Fonun mükellefi olduğu vergi ödemeleri,
ı) Türev araçlardan kaynaklanan maliyetler,
i) Kurulca uygun görülecek diğer harcamalar.
(2) Fon malvarlığından piyasa rayici üzerinde harcama yapılamaz. Harcamaların bel-

geye dayandırılması zorunludur.
Fon portföyünün kalitesinin artırılmasına yönelik işlemler

MADDE 19 – (1) Varlıklardan elde edilen nakit akımlarının, yatırımcılara yapılacak
olan ödemeler ile fon varlıklarından yapılabilecek diğer harcamaları karşılayamama riskine
karşı, yatırımcıların haklarının korunabilmesi amacıyla;

a) Fon kurulu ile kurucu ve/veya üçüncü bir taraf arasında sigorta, garanti, teminat mek-
tubu veya diğer bir garanti yöntemi kullanılmasını teminen sözleşme yapılabilir,

b) Farklı haklara sahip değişik dilimlerde VİDMK ihraç edilebilir,
c) Varlıkların fonun toplam yükümlülüklerini aşan kısmı, hizmet sözleşmesi ile belir-

lenecek oran veya miktarda bu amaçla oluşturulacak yedek hesaplara aktarılabilir,
ç) Kurulca uygun görülecek diğer yöntemlere başvurulabilir.
(2) İzahnamede ve ihraç belgesinde açıklanmak ve bu Tebliğde yer alan risk tutma ku-

ralına ilişkin hükümler saklı kalmak kaydıyla, kurucu veya kaynak kuruluş fon portföyünün
kalitesinin artırılması amacıyla VİDMK dilimlerinden satın alabilir.

Varlıkların fondan çıkarılması veya değiştirilmesi

MADDE 20 – (1) Fona devredilen varlıkların Tebliğ, izahname veya ihraç belgesinde
belirtilen nitelikleri taşımadığı halde fona devredildiğinin anlaşılması durumunda; kaynak ku-
ruluş, söz konusu varlıkları en geç on gün içinde nitelikleri uygun olanlarla değiştirmek zo-
rundadır. Bu hususa 15 inci maddenin ikinci fıkrasında bahsi geçen sözleşmede yer verilir.

(2) Varlıklar, 9 ve 19 uncu maddeler çerçevesinde garanti verilmesi veya garanti söz-
leşmesinin işletilmesi hallerinde, izahname veya ihraç belgesinde belirtilen esaslar çerçevesinde
fon portföyünden çıkarılabilir veya değiştirilebilir.

(3) İlk iki fıkrada belirtilen durumlar dışında, varlıklar fon portföyüne ilave edilemez
veya fondan çıkarılamaz.

(4) Bu madde kapsamında yapılacak değişiklikler için değişiklik öncesinde fon kurulu
kararı alınır.

ALTINCI BÖLÜM

Fonlarda Bilgilendirme, Finansal Raporlama, Bağımsız Denetim,

Varlıklara İlişkin Kayıt ve Kamuyu Aydınlatma Esasları

Bilgilendirme ve kamuyu aydınlatma esasları

MADDE 21 – (1) Yatırımcıların bilgilendirilmesini teminen;
a) Fon içtüzüğü ile içtüzük değişiklikleri, Kurul onayının kurucu tarafından tebellüğ

edildiği tarihi izleyen,
b) Fon kurulu üyelerinin, fon operasyon sorumlusunun, denetçinin, hizmet sağlayıcının

veya bağımsız denetim kuruluşunun herhangi bir sebepten dolayı görevden ayrılmaları veya
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Tebliğe göre sahip olmaları gereken şartları yitirmeleri ile kurucunun veya hizmet sağlayıcının
faaliyet izninin iptali halinde; bu durumlar veya bu durumlarda meydana gelen değişiklikler,
ilgili durum veya değişikliğin gerçekleşmesini takip eden,

c) Takvim yılı esas alınarak, üçer aylık dönemler itibarıyla; varlıklara ilişkin olarak var-

sa önceki rapor tarihinden itibaren gerçekleşen anapara ödemelerini, birikimli ödenmiş anapara

tutarı ile kalan anapara tutarını, anaparanın bulunmaması durumunda ise gerçekleşen ödeme

tutarlarını içeren bir yatırımcı raporu ilgili dönemin bitimini izleyen,

ç) Hizmet sağlayıcının faaliyetleri ve fon varlıklarının mevcudiyetine ilişkin 13 üncü

maddenin altıncı fıkrası uyarınca hazırlanan raporda yer alan bulgular, raporun hazırlanmasını

takip eden,

d) Derecelendirme kuruluşlarınca VİDMK’lara verilmiş veya güncellenmiş kredi de-

recelendirme notları, kurucu veya fon kuruluna iletilmesini izleyen,

altı iş günü içerisinde KAP’ta ve kurucunun İnternet sitesinde ilan edilir.

(2) VİDMK’nın tahsisli olarak veya nitelikli yatırımcılara satılması durumunda ise, bi-

rinci fıkra kapsamında yapılması gereken ilanlar MKK aracılığıyla bu yatırımcılara elektronik

ortamda iletilir ve kurucunun İnternet sitesinde yayınlanarak yatırımcıların erişimine açık tu-

tulur. İlanın İnternet sitesinde yayımlandığı hususu, ilanı takip eden altı iş günü içinde Kurula

varsa gerekli erişim bilgileri ile birlikte iletilir.

(3) KAP’ta ve kurucunun İnternet sitesinde ilan edilmesi gereken bilgi ve belgelerin

eksiksiz olarak yayımlanması, doğruluğu ve güncel tutulması kurucunun sorumluluğundadır.

(4) Fon içtüzüğü ile içtüzük değişikliklerinin tescilinin ilan edildiği TTSG’nin tarih ve

sayısına ilişkin bilgi, ilanı takip eden altı işgünü içerisinde Kurula gönderilir.

(5) Fon denetçisinin 12 nci maddenin yedinci fıkrası kapsamında hazırladığı rapor, ta-

mamlanmasını takip eden altı iş günü içerisinde Kurula gönderilir.

Fonlarda muhasebe, finansal raporlama ve bağımsız denetim esasları

MADDE 22 – (1) Fonların muhasebe uygulamaları, hesap planları, finansal tablolarının

hazırlanmasında esas alınacak standartlar, finansal tablo düzenleme yükümlülükleri ve finansal

tablolarının bağımsız denetimi hakkında Kurulun yatırım fonlarına ilişkin düzenlemelerinde

yer alan esaslar uygulanır.

VİDMK izahnamesinde yer alacak finansal tablolar

MADDE 23 – (1) VİDMK izahnamesinde, fonun veya İFK’nın Türkiye Muhasebe

Standartlarına uygun olarak düzenlenmiş ve bağımsız denetimden geçmiş İzahname ve İhraç

Belgesi Tebliğinde belirtilen finansal tablolarına yer verilir.

(2) Fonun veya İFK’nın faaliyetlerine bir yıldan daha kısa bir süredir devam etmesi ha-

linde, VİDMK izahnamesinde bu süreyi kapsayan Türkiye Muhasebe Standartlarında uygun

olarak düzenlenmiş ve incelemeden geçirilmiş ara dönem finansal tablolara yer verilir. Fonun

yeni kurulmuş olması veya kurulmasından itibaren VİDMK ihracı yapmamış olması halinde

VİDMK izahnamesinde fonun finansal tablolarına yer verilmeyebilir.

(3) VİDMK izahnamesinde yer alacak finansal tablolara ilişkin diğer hususlarla ilgili

olarak Kurulun ilgili düzenlemelerinde yer alan esaslar uygulanır.
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Fon varlıklarının kaydının tutulması

MADDE 24 – (1) Fon işlemlerine ilişkin olarak 13/1/2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk

Ticaret Kanunu, 4/1/1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanunu ve Kanun hükümleri çerçe-

vesinde zorunlu defterler tutulur.

(2) Fon portföyüne dahil edilen ve 15 inci maddenin birinci fıkrasının (a) bendinin (1),

(2), (3) ve (4) numaralı alt bentleri ile (b) bendinin (1), (2), (3) ve (4) numaralı alt bentlerinde

sayılan her bir varlığa bir dosya numarası verilir. Fonun muhasebe kayıtlarına ilişkin açıkla-

mada ilgili varlığın dosya numarasına yer verilmesi zorunludur.

(3) Fon portföyüne devredilen varlıklara ilişkin dosyada asgari olarak;

a) Bankalar ve finansman şirketlerince verilen krediler ile T.C. Başbakanlık Toplu Ko-

nut İdaresi Başkanlığının gayrimenkul satışından kaynaklanan alacaklarına ilişkin olarak; borç-

lunun/borçluların adı, para birimi, anapara değeri, kredinin veriliş tarihi, vadesi, faiz oranı, faiz

hesaplama metodu, varsa azami faiz oranı ve tutarı ile endeks bilgileri, ödeme planı, sigorta

bilgileri,

b) Finansal kiralama sözleşmelerinden doğan alacaklara ilişkin olarak; kiracının ve ki-

ralayanın adı, kira bedeli ve ödeme planı bilgileri,

c) Mal ve hizmet üretiminde bulunan anonim ortaklıkların ticari alacakları ile ilgili ola-

rak; borçlunun adı, para birimi, anapara değeri, vadesi, varsa faiz oranı ve ödeme planı bilgi-

leri,

ç) Varsa varlığın teminatına ilişkin olarak; teminatın niteliği, rehin ve sicil bilgileri,

ekspertiz değeri, sigorta bilgileri,

yer alır. Söz konusu dosyalarda veya bu dosyaların tutulduğu elektronik ortamlarda

ilgili varlığın VFF, KFF veya İFK’ya aidiyeti açık ve anlaşılır bir şekilde belirtilir.

(4) Fon portföyünde yer alan;

a) Nakdin tutarına ve nakdin tutulduğu hesabın numarasına,

b) Menkul kıymetlere ilişkin olarak; varsa fon kodu, sayısı, nominal değeri, para birimi,

vadesi, faiz oranı, faiz hesaplama metodu, ödeme planı ve saklayıcıdaki hesap numarasına iliş-

kin bilgilere ve Kurulca gerekli görülecek diğer hususlara,

muhasebe kayıtlarına ilişkin açıklamalarda yer verilir.

Fon portföyündeki varlıklara ilişkin bilgi ve belgelerin muhafazası

MADDE 25 – (1) Fon kurulunun görevini ifa etmesine yönelik olarak taraf olunan tüm

sözleşmelerin, yapılan tüm yazışmaların, bu Tebliğ kapsamında hazırlanması gereken finansal

tablo ve raporların ve fon kurulu kararlarının dosyalanarak, düzenlenme tarihlerinden itibaren

5 yıldan az olmamak üzere VİDMK’nın itfasına kadar geçen süre boyunca saklanması zorun-

ludur. Bu süre içinde davaya konu edilenlerin, davanın kesin hükme bağlanmasına kadar sak-

lanması ve yetkili mercilerce istendiğinde ibraz edilmesi gerekir.

(2) Fon portföyünde yer alan varlıklara esas teşkil eden tüm bilgi ve belgelerin elektro-

nik kopyalarının, yedekleri alınmak suretiyle kurucu veya hizmet sağlayıcı nezdinde muhafaza

edilmesi gerekir.

(3) Alacaklar ve kredilere ilişkin belgelerin kaynak kuruluş veya hizmet sağlayıcı tara-

fından muhafaza edilmesi halinde, bu hususa hizmet sözleşmesinde yer verilir.
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YEDİNCİ BÖLÜM
Fonun Geri Ödeme Güçlüğüne Düşmesi, Sona Ermesi, Fon Kurulu Üyeleri ile

İhraç İşlemine Taraf Olanların Değişmesi ve Faaliyet İzinlerinin İptali

Fon kurulu üyeleri ile ihraç işlemine taraf olanların değişmesi ve sahip olmaları
gereken şartları yitirmeleri

MADDE 26 – (1) Fon kurulu üyelerinin, fon operasyon sorumlusunun, denetçinin, hiz-
met sağlayıcının veya bağımsız denetim kuruluşunun;

a) Bu Tebliğe göre sahip olmaları gereken şartları yitirmeleri halinde, durumun öğre-
nildiği anda görevlerine son verilerek ilgili görevlere ivedilikle yeni atamaların yapılması ge-
rekir.

b) Herhangi bir sebepten dolayı görevden ayrılmaları halinde, ayrılan bu kişi veya ku-
ruluşların görevlerine ilişkin sorumlulukları yeni atamalar yapılıncaya kadar devam eder.

Fonun geri ödeme güçlüğüne düşmesi ile kurucunun faaliyet izninin iptali
MADDE 27 – (1) Fon kurulunun bu Tebliğle kendisine verilen görevleri gereği gibi

yerine getirmemesi sonucu fonun geri ödeme güçlüğüne düşmesi halinde, Kurul kurucudan
fon kurulu üyelerinin değiştirilmesini talep edebilir.

(2) Geri ödeme güçlüğünün devamı halinde, Kurul fonun başka bir kurucuya devredil-
mesine karar verebilir. Ancak ilk kurucunun, garanti vermiş olması halinde, ihraç edilen
VİDMK’nın geri ödemelerinin fon malvarlığından karşılanamayan kısmının tam ve zamanında
yapılmasına ilişkin yükümlülüğü devam eder.

(3) Kurucunun faaliyet izninin iptali veya kurucu olma şartlarını yitirmesi halinde, Ku-
rul fonun kurucu niteliklerini haiz başka bir kurucuya devrine karar verebilir.

(4) Kurul, yeni kurucuya ikinci ve üçüncü fıkra kapsamındaki hizmetleri karşılığında
fon malvarlığından ödeme yapılması hususunda karar vermeye ve yapılacak ödemenin hesap-
lanmasına ilişkin usul ve esasları belirlemeye yetkilidir.

Fonun sona ermesi
MADDE 28 – (1) Fon aşağıdaki nedenlerle sona erer:
a) Fon içtüzüğünde bir süre öngörülmüş ise bu sürenin sona ermesi,
b) Fon süresiz olarak kurulmuş ise, yatırımcılara karşı bütün yükümlülükler ifa edil-

dikten sonra fon kurulunun ifanın tamamlandığını tevsik edici belgelerle Kurula sona erme ta-
lebiyle başvurması.

(2) Fon hakkında sona erme kararının verildiği tarihten itibaren VİDMK ihraç edile-
mez.

SEKİZİNCİ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Kurul ücreti
MADDE 29 – (1) Kurucu veya kaynak kuruluş tarafından, satışı yapılacak VİDMK’nın

varsa nominal değerinden aşağı olmamak üzere, ihraç değeri üzerinden Kurul adına açılan he-
saba yatırılacak ücretin hesaplanmasında aşağıdaki oranlar esas alınır:

a) Vadesi 179 güne kadar olanlar için on binde beş,
b) Vadesi 180 gün ile 364 gün arasında olanlar için on binde yedi,
c) Vadesi 365 gün ile 730 gün arasında olanlar için binde bir,
ç) Vadesi 730 günden daha uzun olanlar için binde iki.
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(2) Ücretlerin hesaplanmasında bir yıl 365 gün olarak uygulanır.
(3) VİDMK ihraçlarına ilişkin olarak alınacak Kurul ücretleri hakkında 7/6/2013 tarihli

ve 28670 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan II-31.1 sayılı Borçlanma Araçları Tebliğinin 12 nci
maddesinin üçüncü, dördüncü ve beşinci fıkraları hükümleri kıyasen uygulanır.

İFK tarafından yapılan ihraçlara ilişkin özel hükümler
MADDE 30 – (1) İFK tarafından fon kurmaksızın yapılan VİDMK ihraçlarında; bu

Tebliğin kurucu veya fona ilişkin hükümleri İFK, fon portföyüne ilişkin hükümleri İFK var-
lıkları, fon kuruluna ilişkin hükümleri ise İFK yönetim kurulu için kıyasen uygulanır. Bu du-
rumda Ek/1’de fon içtüzüklerinde yer alması gereken asgari unsurlara kıyasen İFK’nın esas
sözleşmesinde yer verilir.

(2) Kurulun İFK’ya ve İFK’nın VİDMK ihracına ilişkin düzenlemeleri saklıdır.
Kurul denetimi
MADDE 31 – (1) Fonun, kurucunun, kaynak kuruluşun, fon operasyon sorumlusunun

ve hizmet sağlayıcının fona ilişkin bütün hesap ve işlemleri bankacılık mevzuatı hükümleri
saklı olmak kaydıyla Kurul denetimine tabidir.

VİDMK’nın kayden ihracı ve MKK’ya bildirim zorunluluğu
MADDE 32 – (1) Fon veya İFK tarafından ihraç edilecek VİDMK’nın MKK nezdinde

elektronik ortamda kayden ihracı ve bunlara ilişkin hakların hak sahipleri bazında izlenmesi
hususunda Borçlanma Araçları Tebliğinde belirlenen esaslar kıyasen uygulanır.

Diğer hususlar
MADDE 33 – (1) Fonun kamuyu aydınlatma yükümlülüklerinin belirlenmesinde ve

bu Tebliğde yer almayan diğer konularda Kurulun ilgili düzenlemelerine uyulur.
(2) Bu Tebliğde sayılmamakla birlikte, Kurulun diğer düzenlemelerinin kapsamı içinde

yer almayan ve niteliği itibarıyla VİDMK olduğu Kurulca kabul edilecek sermaye piyasası
araçlarına ait izahname veya ihraç belgesinin onaylanmasına ilişkin başvurular bu Tebliğ hü-
kümlerinin kıyasen uygulanması suretiyle sonuçlandırılır.

Yürürlükten kaldırılan hükümler
MADDE 34 – (1) 27/8/2008 tarihli ve 26980 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Varlık

Finansmanı Fonlarına ve Varlığa Dayalı Menkul Kıymetlere İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğ
(Seri: III, No: 35) ile 4/8/2007 tarihli ve 26603 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Konut Fi-
nansmanı Fonlarına ve İpoteğe Dayalı Menkul Kıymetlere İlişkin Esaslar Hakkında Tebliği
(Seri: III, No: 34) yürürlükten kaldırılmıştır.

(2) Birinci fıkradaki tebliğlere yapılan atıflar bu Tebliğe yapılmış sayılır.
Mevcut başvuruların sonuçlandırılması
GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Tebliğin yürürlüğe girdiği tarihte Kurulca karara bağlanma-

mış fon kuruluş başvuruları ile VİDMK’ya ait izahname veya ihraç belgesinin onaylanmasına
ilişkin başvurular bu Tebliğ hükümlerine göre sonuçlandırılır.

(2) Bu Tebliğin yürürlüğe girmesinden önce Kurulca karara bağlanmış, ancak bu Teb-
liğin yürürlük tarihi itibarıyla satışı yapılmamış VİDMK’nın ihraç değeri üzerinden Kurula ya-
tırılacak ücretin hesaplanmasında, ilgili Kurul Kararı tarihinde yürürlükte olan mevzuat esas
alınır.

MKK’ya bildirim zorunluluğu
GEÇİCİ MADDE 2 – (1) Fon, yurt dışında ihraç edilmiş, MKK nezdinde kayden iz-

lenmeyen ve halen tedavülde olan VİDMK ile ilgili olarak, bu Tebliğin yürürlük tarihinden iti-
baren bir ay içinde MKK’ya bilgi verir.
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Bildirimlerin KAP’a gönderilmesi ve VİDMK’nın tahsisli olarak veya nitelikli
yatırımcılara satılması durumunda MKK aracılığıyla yatırımcılara yapılacak ilanlar

GEÇİCİ MADDE 3 – (1) Fonların bildirimlerinin KAP’a gönderilmesi uygulamasına,
bu Tebliğin yürürlüğe girdiği tarihten sonra KAP’ın işletimini yapan kurum tarafından duyu-
rulacak tarihte başlanır. Söz konusu tarihe kadar yapılacak bildirimler fon yerine kurucu tara-
fından gerçekleştirilir.

(2) VİDMK’nın tahsisli olarak veya nitelikli yatırımcılara satılması durumunda 21 inci
madde uyarınca yatırımcılara yapılması gereken ilanların MKK aracılığıyla elektronik ortamda
iletilmesi uygulamasına MKK tarafından duyurulacak tarihte başlanır.

Kurul ücretinin yatırılması
GEÇİCİ MADDE 4 – (1) 29 uncu madde kapsamında Kurul ücretinin izahname, ihraç

belgesi veya tertip ihraç belgesinin alınmasından sonra ve VİDMK’nın ihraççı havuz hesabına
aktarılmasından önce ödenmesi uygulamasına, MKK tarafından konuya ilişkin usul ve esasların
belirlenmesini müteakip yapılacak bir duyuru ile başlanır. Söz konusu tarihe kadar Kurul ücreti;
izahname, ihraç belgesi veya tertip ihraç belgesinin fon veya İFK’ya teslimi öncesinde ödenir.

Hizmet sağlayıcının faaliyetleri ile fon varlıklarının mevcudiyetini inceleyecek
kuruluşların belirlenmesi

GEÇİCİ MADDE 5 – (1) 13 üncü maddenin altıncı fıkrası kapsamında yapılacak in-
celeme sermaye piyasasında bilgi sistemleri denetimi faaliyetinde bulunabilecek kuruluşlar lis-
tesi Kurulca belirlenene kadar sermaye piyasasında bağımsız denetim faaliyetinde bulunmakla
yetkili kuruluşlarca yerine getirilir.

Geçiş hükümleri
GEÇİCİ MADDE 6 – (1) Bu Tebliğin yayımı tarihinden önce ihraç edilmiş

VİDMK’larla ilgili olarak 10 uncu maddeye uyum şartı aranmaz.
Yürürlük
MADDE 35 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 36 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Kurul yürütür.

EK/1

FON İÇTÜZÜĞÜNDE YER ALMASI GEREKEN ASGARİ UNSURLAR

1) Fonun unvanı ve süresi,
2) Fona ilişkin genel esaslar,
3) Fonun tasfiye şekli,
4) Kurulca belirlenecek diğer unsurlar.

EK/2

FON KURULUŞU İÇİN GEREKLİ BİLGİ VE BELGELER

1) Kurulca belirlenen standartlara göre hazırlanmış içtüzük taslağı,
2) Kurucunun fon kuruluşuna ilişkin yetkili organ kararı,
3) Kurucuyu tanıtıcı genel bilgiler (unvanı, ticaret sicil müdürlüğü ve ticaret sicil numarası,

iletişim bilgileri, ortaklık yapısı, yönetim kurulu üyeleri ve iştiraklerine ilişkin bilgi) ve noter
onaylı imza sirküleri,
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4) Kurucunun bu Tebliğde kurucu olmak için gerekli şartları sağladığına dair beyanlar

ve varsa bu hususları tevsik edici bilgi ve belgeler,
5) Belirlenen fon kurulu üyelerinin ve denetçinin bu Tebliğde fon kurulu üyesi/denetçisi

olmak için gerekli şartları sağladığına dair beyan ve bu hususları tevsik edici bilgi ve belgeler,
6) Fona ilişkin tasarlanan iç kontrol sistemi yönergeleri ve planlanan işleyişi hakkında

bilgi,
7) Kurulca istenecek diğer bilgi ve belgeler. 

EK/3

VİDMK İZAHNAMESİNİN VEYA İHRAÇ BELGESİNİN

ONAYLANMASI İÇİN GEREKLİ BİLGİ VE BELGELER

1) Fonun önceden kurulmuş olması halinde fon içtüzüğünün ticaret siciline tescil edil-
diği TTSG’nin tarih ve sayısı, 

2) Fon portföyüne dahil edilecek varlıklar bazında bakiye anapara tutarı, bakiye ana-
paraya ilişkin tahakkuk etmiş ancak tahsil edilmemiş faiz tutarı, faiz oranı, vadeye kalan gün
sayısı, varsa getiri oranı bilgilerini içeren elektronik ortamda hazırlanmış tablo,

3) Fon portföyü hakkında bilgi (ortalama vadesi, faiz oranı, oluştuğu şehir ve bölge da-
ğılımı ve risk grubu bazlı alacak konsantrasyon riski hakkında bilgi, varsa vadesi üzerinden
otuz gün geçmesine rağmen ödeme yapılmamış varlıkların tutarı, portföyün kalitesini artırmaya
yönelik planlanan işlemler hakkında bilgi),

4) Hizmet sağlayıcı, varsa fon operasyon sorumlusu, bağımsız denetim kuruluşu, hizmet
sağlayıcının faaliyetlerini ve fon varlıklarının mevcudiyetinin incelemesini yapacak kuruluş,
saklamaya yetkili kuruluş ve kurucudan farklı ise kaynak kuruluşu tanıtıcı bilgiler,

5) İhraca ilişkin fon kurulu kararı ile varlıkların devrine ilişkin kaynak kuruluşun yetkili
organ kararı,

6) VİDMK’dan kaynaklanan ödeme yükümlülükleri için garanti verilmesi durumunda
Kurul ve fona/İFK’ya hitaben yazılan yazı ve garantiyi veren tüzel kişinin konuya ilişkin yetkili
organ kararının noter onaylı örneği,

7) Halka arz yolu ile yapılacak ihraçlar için aracılık sözleşmesi,
8) Halka arz yolu ile yapılacak ihraçlar için; fonun/İFK’nın, kurucunun, kaynak kuru-

luşun ve hizmet sağlayıcının yönetim kurulu üyeleri ile yönetimde yetkili olan personelinden
alınan, ilgili kişiler hakkında yüz kızartıcı suçlardan dolayı alınmış cezai kovuşturma ve/veya
hükümlülüğünün ve şirket işleri ile ilgili olarak taraf olunan dava konusu hukuki uyuşmazlık
ve/veya kesinleşmiş hüküm bulunup bulunmadığına dair güncel beyanlar,

9) VİDMK ihracının gerekçesi ile ihraçtan sağlanacak fonun kurucu veya kaynak ku-
ruluş tarafından kullanım yeri,

10) Varlıkların devrine yönelik kesinleşmiş veya şarta bağlı devir sözleşmesi ile
VİDMK ihracı nedeniyle ihracın tarafları ile düzenlenen sözleşmelerin birer örneği,

11) Halka arz yolu ile yapılacak satışlar için; başvuru öncesinde ihraç gerçekleştirmiş
olması halinde fonun/İFK’nın Tebliğ uyarınca hazırlanmış izahnamede yer alacak finansal tab-
loları ve bağımsız denetim raporları,
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12) Halka arz edilmeksizin satılmak üzere yapılacak ihraçlar için; başvuru öncesinde
ihraç gerçekleştirmiş olması halinde fonun/İFK’nın Türkiye Muhasebe Standartlarına uygun
olarak hazırlanmış ve bağımsız denetimden geçirilmiş son yıllık finansal tabloları ile varsa
başvuru tarihine en yakın incelemeden geçirilmiş ara dönem finansal tabloları,

13) Halka arz yolu ile yapılacak satışlar için; Kurul düzenlemeleri çerçevesinde hazır-
lanmış izahname,

14) Halka arz edilmeksizin satılmak üzere yapılacak ihraçlar için; Kurul düzenlemeleri
çerçevesinde hazırlanmış ihraç belgesi,

15) Halka arz yolu ile yapılacak satışlar için VİDMK’ya ilişkin derecelendirme raporu
ve derecelendirme kuruluşunun derecelendirme ölçeğine ilişkin bilgi,

16) Halka arz edilmeksizin satılmak üzere yapılacak ihraçlar için varsa VİDMK’ya iliş-
kin derecelendirme raporu,

17) Fonun/İFK’nın, kurucunun, kaynak kuruluşun ve hizmet sağlayıcının noter onaylı
imza sirkülerleri,

18) VİDMK ihraç bedellerinin yatırılması için nezdinde hesap açılan Banka tarafından
bu durumu Kurula bildiren yazı,

19) Kurulca istenecek diğer bilgi ve belgeler. 

EK/4

HİZMET SAĞLAYICININ FAALİYETLERİ İLE FON VARLIKLARININ
MEVCUDİYETİNİN İNCELENMESİNE İLİŞKİN ESASLAR

1) Hizmet sağlayıcının faaliyetlerinin incelenmesinde asgari olarak;
a) Fona devredilen krediler için asgari %95 güven aralığı ve rastgele seçim yöntemi ile

belirlenen örneklem üzerinden kredi borçlularının/borçluların belirlenen ödeme planı çerçeve-
sinde ödemelerini gerçekleştirip gerçekleştirmedikleri ile bu ödemelerin fon hesabına aktarılıp
aktarılmadığının ilgili banka ekstreleri ve belgeler üzerinden kontrol edilmesi,

b) Fona devredilen varlıklarla ilgili olarak sigorta, vergi ve benzeri idari işlemlerin ye-
rine getirilip getirilmediğinin ilgili belgeler üzerinden kontrol edilmesi,

c) Fona devredilen varlıkların borçlularının ödeme kabiliyetlerinin gözetiminin ve de-
netiminin, kredi ödemelerinin geç yapılması veya hiç yapılmaması halinde borçlulara gerekli
ihtar ve/veya icra takiplerinin yapılıp yapılmadığının, ilgili belgeler üzerinden kontrol edilmesi,

ç) Alacaklardan kaynaklanan tüm nakit akımlarına ilişkin bilgilerin, ödeme zamanlarını
ve bakiye bilgisini de gösterecek şekilde aylık olarak fon kuruluna raporlanıp raporlanmadığı
hususunun ilgili belgeler üzerinden kontrol edilmesi gerekmektedir.

2) Fon varlığının mevcudiyetinin incelenmesinde asgari olarak;
a) Bankada tutulan nakit/mevduatın varlığının mutabakatlar ve banka ekstreleri üze-

rinden, sermaye piyasası araçları ve diğer varlıkların varlığının MKK ekstreleri ve benzeri mu-
tabakatlar üzerinden kontrol edilmesi,

b) Fona devredilen varlıklar için asgari % 95 güven aralığı ve rastgele seçim yöntemi
ile belirlenen örneklem üzerinden kredilerin bu Tebliğde belirlenen şartlar ile varsa varlık devir
sözleşmesi/protokolünde yer alan ilave şartlara uygun olup olmadığının, kredi sözleşmelerinin
geçerliliği ile borçlular tarafından ödemelerin yapıldığına ilişkin ekstrelerin kontrol edilmesi
gerekmektedir.

3) Bir ve ikinci bentte belirtilen incelemeler sonucunda ulaşılan bulgulara raporda yer
verilmelidir.
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Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumundan:

ALBERK QA ULUSLARARASI TEKNİK KONTROL VE BELGELENDİRME

LİMİTED ŞİRKETİNİN TIBBİ CİHAZ YÖNETMELİĞİ KAPSAMINDAKİ

ONAYLANMIŞ KURULUŞ FAALİYETLERİ ASKI SÜRECİNİN

SONLANDIRILMASINA DAİR TEBLİĞ

Onaylanmış kuruluş askı sürecinin sonlandırılması

MADDE 1 – (1) 93/42/EEC sayılı Avrupa Birliği Direktifi doğrultusunda 7/6/2011 ta-

rihli ve 27957 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Tıbbi Cihaz Yönetmeliği Ek II AT Uygunluk

Beyanı (Tam Kalite Güvence Sistemi), Ek V AT Uygunluk Beyanı (Üretim Kalite Güvencesi)

ve Ek VI AT Uygunluk Beyanı (Ürün Kalite Güvencesi) kapsamında 13/1/2012 tarihli ve 28172

sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Tıbbi Cihaz Yönetmeliği Kapsamında Alberk QA Uluslar-

arası Teknik Kontrol ve Belgelendirme Limited Şirketinin Onaylanmış Kuruluş Olarak Görev-

lendirilmesine Dair Tebliğ ile Onaylanmış Kuruluş olarak görevlendirilen Avrupa Komisyonu

tarafından 2138 kimlik kayıt numarası tahsis edilmiş olan Alberk QA Uluslararası Teknik Kont-

rol ve Belgelendirme Limited Şirketi hakkında 29/6/2001 tarihli ve 4703 sayılı Ürünlere İlişkin

Teknik Mevzuatın Hazırlanması ve Uygulanmasına Dair Kanunun 9 uncu maddesinin ikinci

fıkrası ile 16/12/2011 tarihli ve 2011/2621 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan

Uygunluk Değerlendirme Kuruluşları ve Onaylanmış Kuruluşlar Yönetmeliğinin 11 inci mad-

desine dayanılarak yürütülen askı sürecinin sonlandırılarak, Tıbbi Cihaz Yönetmeliği Kapsa-

mında Alberk QA Uluslararası Teknik Kontrol ve Belgelendirme Limited Şirketinin Onaylan-

mış Kuruluş Olarak Görevlendirilmesine Dair Tebliğ ekinde MD kodu ile belirtilen görevlen-

dirme kapsamındaki faaliyetlerinin devamına karar verilmiştir.

Yürürlükten kaldırılan tebliğ

MADDE 2 – (1) 20/7/2013 tarihli ve 28713 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Tıbbi

Cihaz Yönetmeliği Kapsamında Alberk QA Uluslararası Teknik Kontrol ve Belgelendirme Li-

mited  Şirketinin Onaylanmış Kuruluş Faaliyetlerinin Askıya Alınmasına Dair Tebliğ yürür-

lükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

MADDE 3 – (1) Bu Tebliğ 23/10/2013 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde

yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 4 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Başkanı

yürütür.
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Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumundan:

ANALİTİK PROSEDÜRLER (BDS 520) HAKKINDA TEBLİĞ

TÜRKİYE DENETİM STANDARTLARI TEBLİĞİ NO: 20

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı; bu Tebliğin ekinde yer alan Analitik Prosedürler

Standardının yürürlüğe konulmasıdır.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Tebliğin kapsamı, Ek’te yer alan BDS 520 metninde belirlenmiştir.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Tebliğ, 26/9/2011 tarihli ve 660 sayılı Kamu Gözetimi, Muhasebe

ve Denetim Standartları Kurumunun Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Ka-

rarnamenin 9 uncu maddesinin birinci fıkrasının (c) bendine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Tebliğde geçen;

a) Başkan: Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu Başkanını,

b) Denetçi: Bağımsız denetçiyi,

c) Denetim: Bağımsız denetimi,

ç) Kurum: Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumunu,

ifade eder.

Geçiş hükümleri

GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin yayımı tarihine kadar 660 sayılı Kanun Hük-

münde Kararnamenin geçici 1 inci maddesine göre mevcut mevzuat hükümleri çerçevesinde

yürütülen bağımsız denetim faaliyetleri, bu Tebliğ hükümleri çerçevesinde yürütülmüş kabul

edilir.

Yürürlük

MADDE 5 – (1) Bu Tebliğ 1/1/2013 tarihinde ve sonrasında başlayacak hesap dönem-

lerinden itibaren uygulanmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 6 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Kurum Başkanı yürütür.
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—— • ——
DÜZELTME

8/1/2014 tarihli ve 28876 sayılı Resmî Gazete’de aslına uygun olarak yayımlanan, Anayasa
Mahkemesinin; 2013/131 Sayılı Kararına ilişkin Resmî Gazete’nin 175 inci sayfasının yedinci
satırında, 2013/132 Sayılı Kararına ilişkin Resmî Gazete’nin 192 nci sayfasının dokuzuncu
satırında, 2013/133 Sayılı Kararına ilişkin Resmî Gazete’nin 212 nci sayfasının onüçüncü sa-
tırında geçen “Sosyalist Demokrasi” ibareleri “Özgürlük ve Dayanışma” olarak Anayasa Mahke-
mesinin 8/1/2014 tarihli ve C.01.0.YİM.0-103.99/40-155 sayılı yazısına istinaden düzeltilmiştir.
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T.C. 

Resmî Gazete 
İlânlarla ilgili müracaatlar Başbakanlık Basımevi Döner Sermaye 

İşletmesi Müdürlüğüne yapılır. 

9 Ocak 2014 

PERŞEMBE 
Sayı : 28877 

İLÂN BÖLÜMÜ 

YARGI İLÂNLARI 

İstanbul 7. Çocuk Ceza Hakimliğinden: 

Esas No  : 2013/637 

Karar No : 2013/103 

Mahkememizin 01.11.2013 tarih 2013/637 Esas 2013/103 karar sayılı kararı ile SSÇ 

Viktoria Nikolaeva NİKOLOVA hakkında Bina İçinde Muhafaza Altına Alınmış Olan Eşya 

Hakkında Hırsızlık suçundan 5237 Sayılı Yasanın 8/1 maddesi gereğince verilen düşme kararı 

Nikolai ve Vladov kızı, SOFYA 10.12.1996 doğumlu, SSÇ Viktoria Nikolaeva NİKOLOVA'nın 

dosya içinde adresi bildirilmediğinden, ayrıca bulunamadığı gibi tanıyan ve bilen olmadığından 

tebligat yapılamamıştır. 

7201 sayılı kanunun 28, 29 ve müteakip maddeleri gereğince kararın RESMİ GAZETE’DE 

İLANEN TEBLİĞİNE, 

İlan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına, ilana ait gazetenin 

mahkememize gönderilmesine, 

İlan ücretinin ve mahkeme masrafının karar kesinleştikten sonra SSÇ.dan tahsiline, 

İlan olunur. 10385 

————— 

Esas No  : 2013/636 

Karar No : 2013/102 

Mahkememizin 01.11.2013 tarih 2013/636 Esas 2013/102 karar sayılı kararı ile SSÇ 

Viktoria Nikolaeva NİKOLOVA hakkında Bina İçinde Muhafaza Altına Alınmış Olan Eşya 

Hakkında Hırsızlık suçundan 5237 Sayılı Yasanın 8/1 maddesi gereğince verilen düşme kararı 

Nikolai ve Vladov kızı, SOFYA 10.12.1996 doğumlu, SSÇ Viktoria Nikolaeva NİKOLOVA'nın 

dosya içinde adresi bildirilmediğinden, ayrıca bulunamadığı gibi tanıyan ve bilen olmadığından 

tebligat yapılamamıştır. 

7201 sayılı kanunun 28, 29 ve müteakip maddeleri gereğince kararın RESMİ GAZETE’DE 

İLANEN TEBLİĞİNE, 

İlan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına, ilana ait gazetenin 

mahkememize gönderilmesine, 

İlan ücretinin ve mahkeme masrafının karar kesinleştikten sonra SSÇ.dan tahsiline, 

İlan olunur. 10384 
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ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI 

4458 SAYILI GÜMRÜK MEVZUATI UYARINCA TASFİYELİK HALE GELEN 

EŞYA SATILACAKTIR 

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Ege Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü İzmir 

Tasfiye İşletme Müdürlüğünden:  

1 - Satışa esas bedeli en az 228,00 TL ile en çok 104.919,00 TL arasında değişen; 13.01.2014 

günü saat 16.00’ya kadar yatırılması gereken güvence tutarı da en az 23,00 TL, en çok 10.492,00 TL 

arasında olan, cinsi, miktarı, bulunduğu yeri, özellikleri, satışa esas bedeli ve güvence tutarı ayrı 

ayrı şartname eki listede gösterilen pamuk ipliği, kullanılmış giyim eşyası, elektrikli kumar oyun 

makinası, motosiklet alarmı, kalıp için heykel ve muhtelif eşyalar vb. 30 grup eşya açık artırma 

suretiyle, Sevgi Mahallesi 905 Sk. No: 1 Gaziemir/İZMİR adresindeki ihale salonunda 14.01.2014 

tarihinde saat 09.30'da satışa sunulacaktır. Satışa sunulan eşyalar ve söz konusu ihale hakkında 

ayrıntılı bilgiye www.gtb.gov.tr internet adresimiz ile (0) (232) (274 28 52) numaralı telefondan 

ulaşılabilir. 

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

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

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

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

vekaletname kartının satış günü ihale salonunda ibraz edilmesi gerekir. 

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

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

İzmir Tasfiye İşletme Müdürlüğü ile Ege Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğünden alınabilir. 

İlan olunur. 104/1-1 

—— • —— 

1 ADET DENİZ TAHDİTLİ TELSİZ OPERATÖRÜ HİZMETİ SATIN ALINACAKTIR 

TCDD Derince Liman İşletmesi Müdürlüğünden: 

İhale Kayıt No : 2014/917 

İdarenin : TCDD Derince Liman İşletmesi Müdürlüğü 

b) Telefon ve Faks Numarası : 0262 239 73 00 / 0262 223 42 78 

c) Elektronik Posta Adresi : 

İhale konusu malın adı ve miktarı : 1 Adet Deniz Tahditli Telsiz Operatörü Hizmeti 

Alımı 

1 - Yukarıda belirtilen alımımız Yerli İsteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık İhale 

Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale dokümanında 

belirtilmiştir. 

2 - Tekliflerin TCDD Derince Liman İşletmesi Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım 

Komisyonu Başkanlığına 21.01.2014 tarih Salı Günü Saat: 10.30’e kadar verilmiş veya gelmiş 

olması şarttır. 

3 - İhale dokümanı TCDD Derince Liman İşletmesi Müdürlüğü Mal ve Hizmet 

Komisyonu bürosunda görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları 

zorunlu olup TCDD Derince Liman İşletmesi Müdürlüğü veznesinden KDV Dahil 300.-TL bedelle 

temin edilebilir. 

4 - Teklif edilen bedelin en az %3’ü oranında geçici teminat verilecektir.  

5 - Bu ihale, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı yasalara 

tabi değildir. 111/1-1 
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FABRİKAMIZ DERİN KUYULARINA ÖLÇÜM SİSTEMİ KURULMASI 

İHALE EDİLECEKTİR 

Burdur Şeker Fabrikasından: 

Fabrikamız derin kuyularına ölçüm sistemi kurulması ihalesi Türkiye Şeker Fabrikaları 

A.Ş. Mal ve Hizmet Alımı Yönetmeliği esaslarına göre ihale edilecektir. 

İhale kayıt numarası : 2014/1358 

1 - İdarenin 

a) Adresi : Şeker Fabrikası Müdürlüğü-Şekerevleri 

Mah. Yunus Emre Cad. Kapı No: 2 

15220 BURDUR 

b) Telefon ve faks numarası : 0 248 233 19 35 – 0 248 233 12 67 

2 - İhale konusu hizmetin 

a) Adı : Fabrikamız derin kuyularına ölçüm 

sistemi kurulması  

b) Niteliği ve miktarı : Derin kuyulara 6 (altı) adet ölçüm 

sistemi kurulması. Ölçüm sistemi 

uzaktan kumandalı, ön yüklemeli olacaktır. 

Sistemin projelendirilmesini, DSİ onayını 

ve montajını içerecektir. Ayrıca 2 Yıl 

boyunca servis hizmeti verilecektir 

3 - İhale Konusu malın teslim yeri : Burdur Şeker Fabrikası 

4 - İhale dokümanın görülmesi ve temini  : 

a) İhale dokümanının görüleceği yer  : Burdur Şeker Fabrikası Ticaret Servisi 

b) İhale dokümanının satın alınabileceği yer  : Burdur Şeker Fabrikası Ticaret Servisi 

c) İhale dokümanının satış bedeli (KDV dahil) : 30,00 TL. 

5 - İhaleye ilişkin bilgiler ile son teklif verme tarih ve saati 

a) Tekliflerin sunulacağı adres  : Burdur Şeker Fabrikası Haberleşme 

Şefliği 

b) İhalenin yapılacağı adres : Burdur Şeker Fabrikası Toplantı Salonu 

c) İhale (son teklif verme) tarihi : 20/01/2014 

d) İhale (son teklif verme) saati : Saat 14.30 

6 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri 

tutarda geçici teminat vereceklerdir. 

7 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 45 takvim günü 

olmalıdır. 

8 - Mezkur mal alımı ceza ve yasaklama hükümleri hariç 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu 

ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununa tabi olmayıp, Fabrikamız ihaleyi yapıp 

yapmamakta veya kısmen yapmakta serbesttir. 

 141/1-1 
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1 ADET ULTRA MİKROTOM SOĞUTUCU ÜNİTE SİSTEMİ SATIN ALINACAKTIR 

Bülent Ecevit Üniversitesi Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Projeleri 

Koordinatörlüğünden:         

1 adet Ultra Mikrotom Soğutucu Ünite Sistemi alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 

3 üncü maddesi (f) bendi ile geçici 4. maddesi hükümlerine dayanılarak hazırlanan 01.12.2003 

tarihli 2003/6554 sayılı kararname eki esaslarının 20/f maddesine göre Pazarlık Usulü ile ihale 

edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır. 

İhale kayıt numarası : 2013/195015 

1 - İdarenin  

a) Adresi : Bülent Ecevit Üniversitesi Bilimsel ve Teknolojik 

Araştırma Projeleri Koordinatörlüğü İncivez/ 

ZONGULDAK 

b) Telefon ve faks numarası : 0 372 257 40 10 /1478 Faks: 0 372 257 4579 

c) Elektronik posta adresi : - 

ç) İhale dokümanının görülebileceği 

    internet adresi (varsa) : http://w3.beun.edu.tr/ 

2 - İhale konusu malın  

a) Niteliği, türü ve miktarı : 1 adet Ultra Mikrotom Soğutucu Ünite Sistemi 

b) Teslim [yeri/yerleri] : Bülent Ecevit Üniversitesi Bilim ve Teknoloji 

Uygulama ve Araştırma Merkezi Kozlu/ 

ZONGULDAK 

c) Teslim [tarihi/tarihleri] : Teslim süresi işe başlama tarihinden itibaren 45 

(Kırkbeş) takvim günüdür. 

3 - İhalenin  

a) Yapılacağı yer : Bülent Ecevit Üniversitesi Merkez Kampus Memur 

Yemekhanesi 

b) Tarihi ve saati : 16.01.2014 Perşembe günü Saat: 14.00 

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde 

uygulanacak kriterler: 

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: 

4.1.1 a) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odası veya ilgili meslek 

odası belgesi; 

1) Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da esnaf 

ve sanatkârlar odasından, ilan yapılan hallerde ilk ilan tarihinin veya ihale tarihinin içinde 

bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge, 

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya 

sanayi odasından, ilan yapılan hallerde ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda 

alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,  

4.1.2. b) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; 

1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları 

ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu 

bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü 

göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel 

kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 

4.1.3. İdari Şartname ekinde yer alan standart forma uygun teklif mektubu, 

4.1.4. İdari Şartnamede belirlenen geçici teminata ilişkin standart forma uygun geçici 

teminat mektubu veya geçici teminat mektupları dışındaki teminatların Saymanlık ya da 

Muhasebe Müdürlüklerine yatırıldığını gösteren makbuzlar, 
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4.1.5. İdari Şartnamenin 7.4 ve 7.5 inci maddelerinde belirtilen, şekli ve içeriği Mal Alımı 

İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde düzenlenen yeterlik belgeleri 

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

ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi, 

4.1.7. İsteklinin ortak girişim olması halinde, İdari Şartname ekinde yer alan standart 

forma uygun iş ortaklığı beyannamesi 

4.2. İhaleye iş ortaklığı olarak teklif verilmesi halinde; 

4.2.1. İş ortaklığının her bir ortağı tarafından 7.1. maddesinin (a) ve (b) bentlerinde yer 

alan belgelerin ayrı ayrı sunulması zorunludur. 

İsteklinin iş ortaklığı olması halinde (4.1.1.) ve (4.1.2.) de yer ala belgelerin her bir 

ortakça ayrı ayrı verilmesi zorunludur. 

4.3 - Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken 

kriterler: 

4.3.1. Bu madde boş bırakılmıştır. 

4.4. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken 

kriterler: 

4.4.1. Ayrıntılı teknik bilgilerin yer aldığı doküman katalog, fotoğraf veya benzeri 

materyaller ile teknik şartnameye cevaplarını ve açıklamalarını içeren doküman; 

4.4.1.1. Tedarik edilecek ürüne ait tanıtıcı dokümanlar (resim, broşür, kataloglar vb.) 

eksiksiz olarak verilmelidir. 

4.4.1.2. Teknik Şartnamenin tüm maddelerine teknik şartnameye uygunluk beyanı adı 

altında teknik şartnameye cevaplar verilecektir. 

4.4.2. Teklif veren firmalar, cihazın fabrikasyon hatalarına karşı 1 (Bir) yıl garantili 

olduğuna dair belgeyi, garanti süresinin bitiminden itibaren geçerli olmak üzere, ücreti karşılığı 

10 (On) yıl süre ile ücret mukabilinde servis ve yedek parça sağlamayı kabul ettiğine dair belgeyi 

ihale dosyasında sunacaktır. 

Yukarıda sayılan belgeler İhale dosyasında sunulacaktır. 

4.5. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:  

4.5.1. Bu madde boş bırakılmıştır. 

5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif en düşük fiyat esasına göre belirlenecektir. 

6 - İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır. 

7 - İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 

7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 50,00.-TL (Elli Türk Lirası) karşılığı 

Bülent Ecevit Üniversitesi Rektörlüğü Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Projeleri Birimi İncivez/ 

ZONGULDAK adresinden satın alınabilir.  

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

8 - Teklifler 16/01/2014 Perşembe günü Saat:14.00’a kadar Bülent Ecevit Üniversitesi 

Rektörlüğü Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Projeleri Birimi İncivez/ZONGULDAK adresine 

elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 

9 - İstekliler tekliflerini, götürü bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale 

yapılan istekliyle toplam bedel üzerinden götürü bedel sözleşme imzalanacaktır. 

10 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri 

tutarda geçici teminat vereceklerdir. 

11 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (Altmış) takvim 

günüdür. 

12 - Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 

13 - Söz Konusu İhale 4734-4735 sayılı Kanun hükümlerine tabi olmayıp 01.12.2003 

tarihli 2003/6554 sayılı kararname eki esasları hükümlerine göre yapılacaktır. 147/1-1 
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240 ADET BİLLBOARD, 10 ADET MEGALİGHT, 10 ADET TOTEM VE 30 ADET 

RAKETTEN OLUŞAN BİLLBOARD REKLAM PANOLARI KİRALANACAKTIR 

Ataşehir Belediye Başkanlığından: 

MÜDÜRLÜK/BİRİM : Emlak ve İstimlak Müdürlüğü 

İLGİLİ ADRES : Barbaros Mahallesi Şebboy Sokak No: 4/A 

İLGİLİ TELEFON : (216) 570 50 00/1442 

İHALENİN YAPILACAĞI YER : Ataşehir Belediye Başkanlığı Encümen Salonu 

İHALE TÜRÜ : KİRALAMA 

İHALE USULÜ : 2886 sayılı Kanunun 35/a Maddesi gereğince kapalı 

teklif 

HİZMETİN YAPILACAĞI YER : Ataşehir ilçe sınırlarında mevcut veya sonradan 

kurulacak olan 

HİZMETİN NİTELİĞİ : 240 adet Billboard, 10 adet megalight, 10 adet totem 

ve 30 adet raketten oluşan Billboard Reklam Panoları 

İHALE KAYIT NO : 2013/1260 

İLAN METNİ 

 

1 - İHALE BİLGİLERİ  

a) İl/İlçe İSTANBUL/ATAŞEHİR 

b) Mahallesi MUHTELİF YERLER 

c) Cinsi BİLBOARD REKLAM PANOLARI 

2 - Aylık Muhammen Kira Bedeli 50.000,00.TL + KDV (Ellibin + KDV) 

3 - Süresi 3 YIL 

4 - Geçici Teminat 54.000,00,-TL 

5 - Dosya (Şartname Bedeli) 500,00,-TL 

6 - İhale Tarihi ve Saati 21/01/2014 Saat: 11:00 
 

İhaleye Katılmak İsteyenlerden İstenen Belgeler 

Gerçek Kişiler 

1) Dilekçe 

2) Nüfus Cüzdanı Sureti 

3) Kanuni İkametgâh Belgesi 

4) Geçici Teminat makbuzu 

5) İhale dosyası alındı makbuzu 

6) Vergi Dairesinden borcu olmadığına dair belge. 

7) Vekâleten temsil edilmesi halinde noter tasdikli vekâletname ve imza sirküleri. 

8) Ticaret ve Sanayi Odası’ndan reklam işi yaptıklarına dair belge (2013 yılı içinde 

alınmış olacak) 

9) Katılımcılardan daha önce bu işi yaptıklarına dair İş bitirme Belgesi getirmeleri 

gerekmektedir. 

Tüzel Kişilerden 

1) Dilekçe 

2) Şirket yetkilisi olduğuna dair yetki belgesi ve Noter tasdikli imza sirküleri 

3) Ticaret veya Sanayi Odasından 2013 yılı içerisinde alınmış Ticaret sicil kaydı ve ihale 

ilan süresinde alınmış faaliyet belgesi 

4) Geçici Teminat Belgesi 

5) İhale dosyası alındı makbuzu 
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6) Vergi Dairesinden ve SGK’dan borcu olmadığına dair belge 

7) Vekâleten temsil edilmesi halinde noter tasdikli vekâletname ve imza sirküleri 

8) Ticaret ve Sanayi Odası’ndan reklam işi yaptıklarına dair belge (2013 yılı içinde 

alınmış olacak) 

9) Katılımcılardan daha önce bu işi yaptıklarına dair İş bitirme Belgesi getirmeleri 

gerekmektedir. 

Bu ihaleye ait dosyayı İhale gününden bir gün öncesine kadar yukarıda belirtilen bedel 

karşılığı Emlak ve İstimlak Müdürlüğünden temin edilebilir. 

İsteklilerin ihale saatinde yazılı teklif mektubu bir zarfa konulup kapatıldıktan sonra 

zarfın üzerine isteklinin Adı, Soyadı ve tebligata esas olarak göstereceği açık adresi yazılır. Zarfın 

yapıştırılan yeri istekli tarafından imzalanır veya mühürlenir. Bu zarf geçici teminata ait alındı 

veya banka teminat mektubu ve istenilen diğer belgelerle birlikte ikinci bir zarfa konularak 

kapatılır. Dış zarfın üzerine isteklinin adı ve soyadı ile adresi ve teklifin hangi işe ait olduğu 

yazılır. 

Teklif mektuplarının istekli tarafından imzalanması ve bu mektuplarda şartname ve 

eklerinin tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi, teklif edilen fiyatın rakam ve yazı ile 

açık olarak yazılması zorunludur. Bunlardan herhangi birine uygun olmayan veya üzerinde 

kazıntı, silinti veya düzeltme bulunan teklifler reddolunarak hiç yapılmamış sayılır. 

Teklifler ihale saatinden bir saat önce Emlak İstimlak Müdürlüğüne teslim edilerek 

ilgililerinin Belediye Encümeninde hazır bulunmaları gereklidir. 

İlan olunur. 103/1-1 

—— • —— 

TAŞINMAZ SATILACAKTIR 

İ.E.T.T. İşletmeleri Genel Müdürlüğünden: 

1 - İhale konusu olan işin; 

a) Niteliği: - İETT İşletmeleri Genel Müdürlüğü'ne ait İstanbul İli Zeytinburnu İlçesi, 

Sümer Mh. 405 Pafta, 1782 ada, 19-20-21-22 ve 27 parsel numaraları ile kayıtlı bulunan 

taşınmazların üzerindeki 240 bağımsız bölümün, müştemilatlarının, arsa paylarının, doğmuş ve 

doğacak alacak, borç hak, yükümlülükler ve ihtilafları ile birlikte satışı işi. 

b) Teslim Yeri: Teknik Şartnamede belirtilmiştir. 

c) Miktarı: Teknik şartnamede belirtilmiştir. 

2 - İhale şartnamesi, İ.E.T.T. İşletmeleri Genel Müdürlüğü Satın Alma Daire Başkanlığı 

İhale İşleri Şube Müdürlüğü Hizmet İşleri Kısım Şefliği' ne müracaat edilerek 1.000,00.-TL bedel 

karşılığında temin edilebilir. 

3 - İhale ile ilgili teklif mektupları 22.01.2014 günü saat: 14:00'e kadar İ.E.T.T. 

İşletmeleri Genel Müdürlüğü Satın Alma Daire Başkanlığı İhale İşleri Müdürlüğü Hizmet İşleri 

Şefliği Şahkulu Mh. Erkan-ı Harp Sk. No: 2 Metrohan Tünel-Beyoğlu/İST adresine teslim 

edilecek ve teklif mektupları aynı adreste toplanan İhale Komisyonu huzurunda aynı gün saat 

14:00'den itibaren açılacaktır. 

4 - İhale, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 36. Maddesi doğrultusunda Kapalı Teklif 

Usulü Arttırma ile yapılacaktır. 

5 - Söz konusu ihalenin tahmin edilen toplam bedeli 96.000.000,00 TL olup, geçici 

teminat miktarı 2.880.000,00 TL'dir. 

6 - İsteklilerde aranılacak şartlar: 

A) Kanuni İkametgahı olması, 

B) Türkiye'de tebligat için adres göstermesi, 

C) Ticaret ve/veya Sanayi Odası belgesi vermesi, 

a) Gerçek kişi olması halinde, ilgisine göre, ticaret, sanayi odası, veya esnaf odası ve 

sanatkar siciline kayıtlı olduğunu gösterir belge, 
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b) Tüzel kişi olması halinde, tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğu ticaret veya sanayi 

odasından veya idare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya benzeri bir makamdan, 

ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge. (Türkiye'de 

şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişiliğin belgelerinin bu tüzel kişiliğin bulunduğu ülkedeki Türk 

Konsolosluğu veya Türkiye Dışişleri Bakanlığınca onaylanmış olması gerekir.) 

c) Ortak girişim olması halinde, ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her 

birinin (a) ve (b)'deki esaslara göre temin edecekleri belge, 

D) İmza sirküleri vermesi, 

a) Gerçek kişi olması halinde noter tasdikli imza sirküleri 

b) Tüzel kişi olması halinde, tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri (Türkiye'de şubesi 

bulunmayan yabancı tüzel kişiliğin sirkülerinin bu tüzel kişiliğin bulunduğu ülkedeki Türk 

Konsolosluğunca veya Türkiye Dışişleri Bakanlığı'nca onaylanmış olması gerekir.) 

c) Ortak girişim olması halinde, ortak girişimi oluşturan gerçek kişi veya tüzel kişililerin 

her birinin (a) ve (b) fıkralarındaki esaslara göre temin edecekleri belge, 

E) İstekliler adına vekaleten adına vekaleten ihaleye katılmıyor ise, istekli adına teklifte 

bulunacak kimselerin vekaletnameleri ile vekaleten iştirak edenin noter tasdikli imza sirküleri 

vermesi, (Türkiye'de şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişiliğin vekaletnamelerinin bulunduğu 

ülkedeki Türk Konsolosluğunca veya Türkiye Dışişleri Bakanlığı'nca onaylanmış olması gerekir.) 

F) Tahmin edilen toplam bedelin %3'ü oranında 2.880.000,00 TL.lik geçici teminat, 

G) İsteklilerin ortak girişim olması halinde ortak girişim beyannamesi ile ortaklarca 

imzalı ortaklık sözleşmesini vermesi, (İhale üzerinde kaldığı takdirde noter tasdikli ortaklık 

sözleşmesi verilir. Ayrıca, grubun bütün ortaklıkları idare ile yapacakları ihale sözleşmesini 

şahsen veya vekilleri vasıtasıyla imzalayacaklardır.) 

H) Şartnamede belirtilen esaslara göre hazırlanacak teklif mektubu 

F) Diğer belgeler: İstenmemektedir. 49/1-1 

—— • —— 

TAŞINMAZ MAL SATILACAKTIR 

Şanlıurfa Belediye Başkanlığından: 

Mülkiyeti Şanlıurfa Belediyesine ait aşağıda yazılı 3 adet konut arsası 2886 sayılı Devlet 

İhale Kanununun 37. maddesine göre Kapalı Teklif Usulü ihale ile satılacaktır. 

Satışı yapılacak arsaların; 

 

SIRA 

NO 
MAHALLE 

ADA 

NO 

PARS 

NO 

PARSEL 

ALANI 

BEHER 

m2/TL 

MUHAMMEN 

BEDELİ 

GEÇİCİ 

TEMİNAT 

1 DAGETEĞİ 946 5 14.443,33 300,00 TL 4.332.999,00 TL 130.000,00 TL 

2 DAGETEĞİ 946 6 14.442,94 300,00 TL 4.332.882,00 TL 130.000,00 TL 

3 DAGETEĞİ 946 7 14.442,94 300,00 TL 4.332.882,00 TL 130.000,00 TL 

 

1 - İhale 23 Ocak 2014 Perşembe günü saat 14:30'de Belediye Encümenince Encümen 

Salonunda yapılacaktır. 

2 - Teklifler en geç ihale saatine kadar belediye encümenine teslim edilmesi 

gerekmektedir. 

3 - Geçici teminat Beher arsa için 130.000,00 TL. kati teminat ihale bedelinin % 6’sıdır. 

4 - İhale şartnamesi 30,00 TL. bedel karşılığında Şanlıurfa Belediyesi Emlak ve İstimlak 

Müdürlüğünden alınacaktır. 

İlan olunur. 10565/1-1 
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HATAY İLİ, DÖRTYOL İLÇESİ, YENİYURT VE YEŞİLKÖY BELDELERİNDEKİ 

TAŞINMAZLARIN KİRAYA VERİLMESİ İHALESİ YAPILACAKTIR 

Türkiye Petrolleri A.O. Genel Müdürlüğünden: 

1 - İdare ile ilgili bilgiler 

a) Adresi : TPAO Genel Müdürlüğü Söğütözü Mahallesi 2. Cadde 

No: 86  Çankaya/ANKARA 

b) Telefon ve Faks No : 0312 207 23 88 – 0312 207 22 38 - Faks 0312 286 90 73 

c) Elektronik Posta Adresi : dalbasti@tpao.gov.tr;   ogunes@tpao.gov.tr 

2 - İhale Konusu:  

Mülkiyeti Ortaklığımıza ait; Hatay İli, Dörtyol İlçesi, Yeniyurt Köyü 2400, 378, 1302, 

379, 382, 383, 1296, 400, 401, 407, 410, 415, 418, 1330, 429, 1163, 435, 1158, 448, 1146, 479, 

1179, 482, 2614, 493, 1166 no’lu parseller ile Yeşilköy Köyü 1001, 1215 ve 1858 no’lu parseller 

üzerinde bulunan narenciye ve meyve bahçeleri ile tarım arazilerinin “Türkiye Petrolleri Anonim 

Ortaklığı Mal ve Hizmet Satım ve Değerlendirme Yönetmeliği” esasları dâhilinde “Kapalı Teklif 

Usulü” ve “Açık Arttırma Usulü” ile kiralama ihalesinin yapılmasıdır. 

3 - İhale İle İlgili Bilgiler 

a) Yapılacağı Yer : TP Petrol Dağıtım A.Ş. Dörtyol İşletme Şefliği, 31601 

Dörtyol/HATAY  

b) Teklif Teslim Tarih/Saati : 23.01.2014 Perşembe günü saat 10.00  

c) İhalenin Tarih ve Saati : 23.01.2014 Perşembe günü saat 10.00 

4 - İhaleye Katılma Şartları  

a) Şartname Satın Alma : Teklif verecek isteklilerin TPAO Genel Müdürlüğünce 

hazırlanan kiralama ile ilgili şartnameyi TP Petrol Dağıtım 

A.Ş. Dörtyol İşletme Şefliği, 31601 Dörtyol/HATAY 

adresinden 75 TL (Yetmişbeş Türk Lirası) bedel karşılığı 

satın almaları gerekir. 

b) Geçici Teminat : Aşağıda belirtilen geçici teminatın İdare hesabına (TPAO 

Genel Müdürlüğü Vakıfbank Ankara Kurumsal Şubesinin 

TR970001500158007290224965 nolu hesabına) 

yatırılması veya banka teminat mektubunun ibraz edilmesi 

gerekir. 

c) İstenen Belgeler : İdari Şartnamede belirtilen belgelerin; 23.01.2014 

Perşembe günü saat 10.00’a kadar TP Petrol Dağıtım A.Ş. 

Dörtyol İşletme Şefliği, 31601 Dörtyol/HATAY adresine 

kapalı bir zarf içinde elden teslim edilmesi gerekmektedir. 

5 - İhaleye Ait Bilgiler : İhale ile ilgili bilgiler, TP Petrol Dağıtım A.Ş. Dörtyol 

İşletme Şefliği, 31601 Dörtyol/HATAY adresinden ya da 

www.tpao.gov.tr web adresinden incelenebilir. 

6 - İhaleye İştirak : İhaleye iştirak şahsen yapılacak olup, posta ile yapılacak 

müracaatlar dikkate alınmayacak ve değerlendirilmeyecektir. 

7 - TPAO İhaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. Ortaklığımız, 2886 sayılı Devlet İhale 

Kanunu’na tabi değildir. 
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8 - KİRAYA VERİLECEK TAŞINMAZLAR 

Sıra 

No 
Mah-Köy 

Parsel 

No 
Müştemilatlar 

Toplam 

Ağaç (adet) 

Tarım 

Arazisi 

(Dönüm) 

Kiralama 

Süresi 

1 Yeniyurt 2400 

Mandalina (4549 adet) 

7878 2230 3 yıl 

Portakal (136 adet) 

Zeytin (2084 adet) 

Greyfurt (51 adet) 

Limon (6 adet) 

Dut (21 adet) 

Elma (4 adet) 

Nar (40 adet) 

Okaliptus (926) 

Söğüt (60 adet) 

Yenidünya (1 adet) 

2 Yeniyurt 
378 

1302 

Mandalina (504 adet) 
597 8 3 yıl 

Zeytin (93 adet) 

3 Yeniyurt 379 

Mandalina (234 adet) 

288 0 3 yıl Zeytin (34 adet) 

Nar (20 adet) 

4 Yeniyurt 

382 

383 

1296 

Mandalina (542 adet) 542 0 3 yıl 

5 Yeniyurt 400 

Mandalina (318 adet) 

442 0 3 yıl 

Portakal (80 adet) 

Zeytin (22 adet) 

Ceviz (1 adet) 

Nar (21 adet) 

6 Yeniyurt 401 
Mandalina (66 adet) 

87 2 3 yıl 
Zeytin (21 adet) 

7 Yeniyurt 407 Ağaç bulunmamaktadır.  0 10 3 yıl 

8 Yeniyurt 410 Ağaç bulunmamaktadır.  0 9.35 3 yıl 

9 Yeniyurt 415 Mandalina (290 adet) 290 0 3 yıl 

10 Yeniyurt 
418 

1330 
Greyfurt (228 adet) 228 0 3 yıl 

11 Yeniyurt 
429 

1163 
Mandalina (328 adet) 328 0 3 yıl 

12 Yeniyurt 
435 

1158 

Mandalina (295 adet) 
303 0 3 yıl 

Zeytin (8 adet) 

13 Yeniyurt 
448 

1146 

Zeytin ( 314 adet) 
316 3.75 3 yıl 

Dut (2 adet) 
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Sıra 

No 
Mah-Köy 

Parsel 

No 
Müştemilatlar 

Toplam 

Ağaç (adet) 

Tarım 

Arazisi 

(Dönüm) 

Kiralama 

Süresi 

14 Yeniyurt 
479 

1179 
Mandalina (270 adet) 270 0 3 yıl 

15 Yeniyurt 482 
Mandalina (196 adet) 

210 0 3 yıl 
Zeytin (14 adet) 

16 Yeniyurt 2614 Ağaç bulunmamaktadır. 0 3 3 yıl 

17 Yeniyurt 493 Ağaç bulunmamaktadır. 0 4.9 3 yıl 

18 Yeniyurt 1166 Ağaç bulunmamaktadır. 0 0.99 3 yıl 

19 Yeşilköy 1001 
Portakal (519 adet) 

554 0 3 yıl 
Dut (35 adet) 

20 Yeşilköy 1215 
Mandalina (703 adet) 

704 0 3 yıl 
Dut (1 adet) 

21 Yeşilköy 1858 Ağaç bulunmamaktadır.  0 50 3 yıl 

 129/1-1 

—— • —— 
TAŞINMAZ SATIŞI YAPILACAKTIR 

Eskişehir İl Özel İdaresinden: 

Mülkiyeti Eskişehir İl Özel İdaresine ait ve aşağıda özellikleri belirtilen taşınmazların 

(arsa); 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 35. a maddesi gereğince kapalı teklif usulü ile satış 

ihalesi yapılacaktır. 

1 - İdarenin 

Adresi : 71 Evler Mah. Çevre yolu 8. km Odunpazarı/Eskişehir 

Telefon ve fax numarası : 0222 2375678-2371922 

Elektronik posta adresi : bilgiislem@eskisehirozelidare.gov.tr  

2 - Taşınmazlarla ilgili Bilgiler: 
 

S.no İli İlçesi Ada/parsel Y. Ölçümü İdare Hissesi Muh. Bedel 

1. Eskişehir Odunpazarı 1033/369 184,15 Tam 165.000,00 

2. Eskişehir Tepebaşı 1437/297 163,00 Tam 74.980,00 

3. Eskişehir Tepebaşı 2172/238 246,00 Tam 196.800,00  

4. Eskişehir Odunpazarı 9943/3 291,00 Tam 40.740,00 

5. Eskişehir Odunpazarı 9943/4 240,00 Tam 33.600,00 

6. Eskişehir Odunpazarı 9949/1 188/388 Hisseli 30.000,00  

 

3 - Taşınmaz adresleri: 

1 nolu taşınmaz: Gökmeydan Mah. Laleler Sok. Odunpazarı – Eskişehir  

2 nolu taşınmaz: Tunalı (zafer) Mah. Ekim Sok. Tepebaşı – Eskişehir 

3 nolu taşınmaz: Ertuğrulgazi Mah. Fidanlık Sok. Tepebaşı - Eskişehir 

4 nolu taşınmaz: 71 Evler Mah. Sevinçler Sok. Odunpazarı - Eskişehir 

5 nolu taşınmaz: 71 Evler Mah. Sevinçler Sok. Odunpazarı - Eskişehir 

6 nolu taşınmaz: 71 Evler Mah. Nadide Sokak Odunpazarı -Eskişehir 

 

4 - İhale şartnamesinin temin edileceği yer: 

İhaleye ait şartname, Eskişehir İl Özel İdaresi, Destek Hizmetleri Müdürlüğü Emlak 

Servisinden ücretsiz olarak temin edilebilir. (Tel. No: 0-222 2375678/366 ) 
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5 - İhale şartnamesinin görülebileceği yer: 

İhale şartnamesi Eskişehir İl Özel İdaresi Destek Hizmetleri Müdürlüğü Emlak 

Servisinden ücretsiz olarak görülebilir 

6 - İhalenin yapılacağı yer: İl Genel Meclis Başkanlığı Toplantı Salonu  

Deliklitaş Mahallesi , İkieylül Cad., No:121 Odunpazarı/Eskişehir) 

7 - İhalenin yapılacağı tarih ve saat: 21 Ocak 2014 tarihinde olmak üzere;  

1. sıradaki arsanın ihale saati : 10.30  

2. sıradaki arsanın ihale saati : 10.35 

3. sıradaki arsanın ihale saati : 10.40 

4. sıradaki arsanın ihale saati : 10.45  

5. sıradaki arsanın ihale saati : 10.50  

6. sıradaki arsanın ihale saati : 10.55 

olmak üzere satış ihaleleri yapılacaktır. 

8 - Tekliflerin ihale tarihi ve saatine kadar verileceği yerler: 

a) İstekliler tekliflerini ihale tarihinden önce vermek isterlerse; 20.01.2014 tarihi ve saat 

17:00’a kadar 71 Evler Mahallesi, Ankarayolu 8. Km. Odunpazarı-Eskişehir adresinde bulunan 

Eskişehir İl Özel İdaresi Destek Hizmetleri Müdürlüğü Emlak Servisine teslim edebilirler. 

b) İstekliler tekliflerini ihale tarihinde (21.01.2014 tarih ve saat 10:30’a kadar) vermek 

isterlerse; İl Genel Meclis Başkanlığı içerisindeki Toplantı Salonunda bulunacak olan ihale 

komisyonuna teslim edebilirler. 

9 - İhale Usulü: 2886 Sayılı İhale Kanununun 35 a. maddesi gereği kapalı teklif usulü ile. 

10 - Tahmini bedel ve geçici teminat miktarı: 

İlgili arsaların muhammen bedellerinin %3’ü kadardır 

11- İhaleye katılmak isteyen İsteklilerden İstenen Belgeler: 

a) Tebligat için adres beyanı, telefon numarası ve fax numarası ile elektronik posta adresi 

(varsa)  

b) Kanuni ikametgah belgesi (2014 tarihli) 

c) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası Belgesi; 

1) Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da esnaf 

ve sanatkar odasından veya ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu 

yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge, (varsa) 

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya 

sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin 

odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge. 

d) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; 

1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,  

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları 

ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu 

bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü 

göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel 

kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri.  

e) Geçici teminatın nakit olarak Türkiye Halk Bankası Eskişehir Merkez Şubesi İl Özel 

İdaresi (İban No: TR 04 0001 2009 3480 0005 0000 03) hesabına yatırıldığına dair makbuz veya 

2886 sayılı kanunun 26. maddesinde belirtilen değerlerden herhangi biri 

f) Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş, ihaleye katılmaya ilişkin 

noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi. 

12 - İdare ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. 

13 - Satışı yapılacak olan arsalar ile resimler idarenin www. eskisehirozelidare.gov.tr 

adresinden görülebilir.  117/1-1 
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ÇEŞİTLİ İLÂNLAR 

Etimesgut Belediye Başkanlığı Plan ve Proje Müdürlüğünden: 

Aşağıda ada ve parsel numaraları yazılı gayrimenkullere ait 85256’Nolu parselasyon 

planı, Belediye Encümenimizin 26.11.2013 tarih ve 788/2170 sayılı kararıyla uygun bulunan, 

Ankara Büyükşehir Belediye Encümeninin 26.12.2013 tarih ve 3298/7259 sayılı kararlarıyla 

onaylanmış olup, 3194 sayılı İmar Kanunun 19. maddesi gereğince, 09.01.2014 tarihinde 

müdürlüğümüz ilan panosuna asılacaktır. 

85256 Nolu parselasyon planıyla uygulamaya giren parseller: 

Eryaman Köyü 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 

328, 329, 330, 331, 332, 352, 353, 354, 355, 356, 357, 358, 359, 360, 375, 377, 378, 379, 610, 

611, 612, 613, 614, 615, 616, 617, 618, 619, 620, 621, 622, 623, 624, 625, 626, 627, 628, 629, 

630, 631, 632, 633, 634, 635, 693, 1092, 1094, 1096, 2394, 

Elvan Köyü 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 143, 144, 145, 146, 155, 

156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 173, 727, 1007, 1008, 

1009, 1010, 1011, 1012, 1013, 1014, 1015, 1016, 1017, 1018, 1019, 1020, 1021, 1022, 1023, 

1024, 1025, 1026, 1027, 1028, 1029, 1030, 1031, 1032, 1033, 1034, 1035, 1036, 1037, 1038, 

1039, 1040, 1041, 1042, 1043, 1044, 1045, 1046, 1047, 1048, 1049, 1050, 1051, 1052, 1054, 

2039, 2040, 2041, 2048, 2205, 2407, 2409, 2410, 2413, 2419, 2420, 2467, 2468, 2469, 2470, 

2471, 2472, 2473, 2474, 2475, 2476, 2477, 2478, 2479, 2480, 2481, 2482, 2483, 2484, 2485, 

2486, 2487, 2488, 2489, 2490, 2491, 2492, 2493, 2494, 2495, 2496, 2497, 2498, 2499, 2500, 

2501’nolu parseller, tescil harici alan (Ekilemez),  

İlgililere ilanen duyurulur. 133/1-1 

—— • —— 

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Petrol İşleri Genel Müdürlüğünden: 

Türkiye Petrolleri A.O.’nın Adıyaman ilinde sahip olduğu ARİ/TPO/3052 hak sıra no.lu 

petrol işletme ruhsat sahası içerisinde yer alan Karakuş M6-Cendere Üretim Kampı ile Fider-1 

Revize Enerji Nakil Hattının yapılabilmesi için gerekli olan ancak, arazi maliklerinin rayiç haddin 

üzerinde bedel talep etmesi nedeniyle, anlaşma yoluyla satın alınması mümkün olmayan ve 

üzerinde Kahta Asliye Hukuk Mahkemesince acele el koyma kararları bulunan, Adıyaman İli, 

Kahta İlçesi, Erikli Köyündeki 319 no.lu parselin 1293,59 m²’lik kısmının, 326 no.lu parselin 

1148,84 m²’lik kısmının, 327 no.lu parselin 110,59 m²’lik kısmının, 334 no.lu parselin 2567,03 

m²’lik kısmının, 372 no.lu parselin 601,57 m²’lik kısmının, 379 no.lu parselin 1045,42 m²’lik 

kısmının, 549 no.lu parselin 213,55 m²’lik kısmının ve Adıyaman İli, Kahta İlçesi, Salkımbağı 

Köyündeki 966 no.lu parselin 1738,63 m²’lik kısmının olmak üzere toplam 8719,22 m²’lik 

arazinin 6491 Sayılı Türk Petrol Kanunu’nun 10 uncu maddesi gereğince istimlakine karar 

verilmesi için 27.09.2013 ve bunu tamamlayan 26.12.2013 tarihli dilekçeleriyle müracaat ettiği 

Türk Petrol Kanunu’nun 21 nci maddesinin 3 üncü fıkrası gereğince ilan olunur. 

 130/1-1 

—— • —— 

TÜRMOB Disiplin Kurulundan: 

DÜZELTME İLANI 

3 Ocak 2014 gün ve 28871 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan TÜRMOB Disiplin 

Kurulu kararlarında, İstanbul Yeminli Mali Müşavirler Odası üyesi Yeminli Mali Müşavir Nevzat 

Kesik’e “12 Ay Geçici Olarak Mesleki Faaliyetten Alıkoyma” cezası verilmesine ilişkin duyuruda 

sehven “Keskin” olarak yazılan soyadı “Kesik” olarak düzeltilmiştir. 

İlanen duyurulur. 134/1-1 



Sayfa : 98 RESMÎ GAZETE 9 Ocak 2014 – Sayı : 28877 

 

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. 

 

FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ    

ANABİLİM/ANASANAT DALI UNVANI ADET AÇIKLAMALAR 

Yeniçağ Tarihi Prof. 1 Osmanlı Tarihçiliği ve Tarihçileri ile 

Osmanlı Gayri Müslim Cemaatleri 

Hakkında çalışmalar yapmış olmak. 

İSTANBUL DEVLET KONSERVATUVARI   

ANABİLİM/ANASANAT DALI UNVANI ADET AÇIKLAMALAR 

Kompozisyon ve Orkestra Şefliği Prof. 1 Kompozisyon alanında Doçentlik 

belgesine sahip olmak, Bir Devlet 

Konservatuvarında Doçentlik Unvanında 

en az 5 yıl Kompozisyon dersleri vermiş 

olmak, Müzik Teorisi ve Yorumbilim 

alanında belli başlı yayınevlerinden 

yayımlanmış çalışmaları bulunmak. 

GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ    

ANABİLİM/ANASANAT DALI UNVANI ADET AÇIKLAMALAR 

Cilt Doç. 1 Türk İslam Sanatları Tarihinde Yüksek 

Lisans yapmış olmak, Türk Sanatı 

programında Doktora yapmış olmak, 

Geleneksel Sanatlar konusunda 

Doçentliğini almış olmak. 
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Orman ve Su İşleri Bakanlığından: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

1. İhale Kayıt Numarası (İKN)  

2. Yasaklama Kararı Veren 

Bakanlık/Kurum 
Orman ve Su İşleri Bakanlığı 

3. İhaleyi Yapan İdarenin  

Adı Çanakkale Şube Müdürlüğü İl/İlçe Çanakkale/Merkez 

Adresi 
Barbaros Mah. Akasya Sok. 

No:17/1 
Tel-Faks 286 – 217 51 27 

Posta Kodu 17100 E-Mail  

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi 5. Ortak ve/veya Ortaklıkların 

Adı/Unvanı 
Kuzey Ege Avlakları Turizm San. Tic. 

Ltd. Şti. 
 

Adresi 
Kalkım Beldesi Yaykın Mevkii 

Yenice/Çanakkale 
 

T.C. Kimlik No.   

Vergi Kimlik/ 

Mükellefiyet No. 
6010447031  

Kayıtlı Olduğu 

Ticaret/Esnaf Odası 
Çanakkale Ticaret Sicil Memurluğu  

Ticaret/Esnaf Sicil 

No. 
596/YENİCE  

6. Yasaklama 

Süresi 
Ay (  ) Yıl (1) 

7. Yasaklamanın 

Dayanağı ve Kapsamı 

a-4734 

KİK 
(  ) 

b-4735 

KİSK 
(  ) 

 

c-2886 DİK (X) d-Diğer Mevzuat (  ) 

Tüm İhalelerden (  ) Tüm İhalelerden (  ) 

Bakanlık İhalelerinden (X) 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. 
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

1. İhale Kayıt Numarası (İKN) 2011/81279 

2. Yasaklama Kararı Veren 

Bakanlık/Kurum 
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 

3. İhaleyi Yapan İdarenin  

Adı 
Bolu Çevre ve Şehircilik İl 

Müdürlüğü 
İl/İlçe Merkez 

Adresi Sağlık Mah. Şehitler Cad. No: 54 Tel-Faks 0374 2703573 – 0374 2703571 

Posta Kodu 14100 E-Mail bolu@csb.gov.tr 

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi 5. Ortak ve/veya Ortaklıkların 

Adı/Unvanı 
Aslan Kardeşler İnşaat Sanayi Ticaret 

Ltd. Şti. 
 

Adresi 
Mithatpaşa Cad. No: 135/202 

Salihli/Manisa 
 

T.C. Kimlik No.   

Vergi Kimlik/ 

Mükellefiyet No. 
V.D. Vergi No: 0890035045  

Kayıtlı Olduğu 

Ticaret/Esnaf Odası 
Salihli Tic. ve San. Odası  

Ticaret/Esnaf Sicil 

No. 

Tic. Sicil No: 3386,                           

Oda Sicil No: 002841 
 

6. Yasaklama 

Süresi 
Ay (  ) Yıl (1) 

7. Yasaklamanın 

Dayanağı ve Kapsamı 

a-4734 

KİK 

(  ) 

b-4735 

KİSK 

(X) 

 

c-2886 DİK (  ) d-Diğer Mevzuat (  ) 

Tüm İhalelerden (X) Tüm İhalelerden (X) 

Bakanlık İhalelerinden (  ) Bakanlık İhalelerinden (  ) 

Kurum İhalelerinden (  ) Kurum İhalelerinden (  ) 
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İ Ç İ N D E K İ L E R

BAŞBAKANLIK BASIMEVİ Perakende Satış Fiyatı  (KDV dahil)   40 Kr 
www.bbasimevi.gov.tr
e-posta : bbasimevi@basbakanlik.gov.tr

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER
— Engelli ve Eski Hükümlü Çalıştırmayan İşverenlerden Tahsil Edilen İdari Para

Cezalarını Kullanmaya Yetkili Komisyona Dair Yönetmelik
— Hayvansal Gıdaların Resmi Kontrollerine İlişkin Özel Kuralları Belirleyen

Yönetmelikte Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik
— Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası Eğitim ve Sorumlu Müdür

Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
— Hasan Kalyoncu Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi

Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
— Mardin Artuklu Üniversitesi Yabancı Dil Hazırlık Sınıfı Eğitim-Öğretim ve

Sınav Yönetmeliği
— Süleyman Şah Üniversitesi Lisans Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinde

Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

TEBLİĞLER
— İşkolu Tespit Kararı (No: 2014/2)
— Akrilonitril İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanmasına İlişkin Tebliğ
— Butil Akrilat İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanmasına İlişkin Tebliğ
— Etilen Glikol İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanmasına İlişkin Tebliğ
— Varlığa veya İpoteğe Dayalı Menkul Kıymetler Tebliği (III-58.1)
— Alberk QA Uluslararası Teknik Kontrol ve Belgelendirme Limited Şirketinin

Tıbbi Cihaz Yönetmeliği Kapsamındaki Onaylanmış Kuruluş Faaliyetleri Askı
Sürecinin Sonlandırılmasına Dair Tebliğ

— Analitik Prosedürler (BDS 520) Hakkında Tebliğ Türkiye Denetim Standartları
Tebliği No: 20

YARGI BÖLÜMÜ

ANAYASA MAHKEMESİ KARARI
— Anayasa Mahkemesinin 26/12/2013 Tarihli ve E: 2013/133, K: 2013/169 Sayılı

Kararı

DÜZELTME Anayasa Mahkemesinin 8/1/2014 Tarihli ve 28876 Sayılı Resmî
Gazete’de yayımlanan 2013/131, 2013/132, 2013/133 Sayılı
Kararları ile İlgili

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


