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       YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

HâkİMLER VE SAVcıLAR YÜkSEk kuRuLu kARARı

Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Başkanlığından:
HâkİMLER VE SAVcıLAR YÜkSEk kuRuLu

GEnEL kuRuL kARARı

Karar Tarihi : 26/05/2015
Karar No : 886
Başbakanlık Milli İstihbarat Teşkilatı Müsteşarlığı’nın, Hâkimler ve Savcılar Yüksek

Kurulu Birinci Dairesinin 28/04/2015 tarihli ve 732 sayılı kararının yeniden gözden geçirilmesi
ile iletişimin istihbari amaçlı değerlendirilmesine ilişkin taleplerine yönelik olarak, yargıda ih-
tisaslaşmaya gidilmesi çerçevesinde yetkili ve görevli mahkemenin belirlenmesi hususundaki
18/05/2015 tarihli ve 248-69551398 sayılı yazısı Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Birinci
Dairesince görüşülerek;

Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Birinci Dairesi’nin 14/03/2014 tarihli ve 556 sayılı
kararıyla, 6526 sayılı Kanun’un 1 inci maddesiyle 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanununa ek-
lenen geçici 14 üncü maddesinin altıncı fıkrasında yer alan, “Mevzuatta Ceza Muhakemesi
Kanununun mülga 250 nci maddesinin birinci fıkrasına göre görevlendirilen ağır ceza mahke-
meleri ile Terörle Mücadele Kanununun 10 uncu maddesinin birinci fıkrasına göre görevlen-
dirilen ağır ceza mahkemelerine yapılmış atıflar ağır ceza mahkemelerine; bu mahkemelerin
üyelerine yapılmış atıflar Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulunca belirlenen Ankara Ağır Ceza
Mahkemesine yapılmış sayılır…” hükmünce, 04/07/1934 tarihli ve 2559 sayılı Polis Vazife ve
Salâhiyet Kanununun ek 7 nci maddesinin üçüncü fıkrasındaki, 10/03/1983 tarihli ve 2803 sa-
yılı Jandarma Teşkilat, Görev ve Yetkileri Kanununun ek 5 inci maddesinin ikinci fıkrasındaki
ile 01/11/1983 tarihli ve 2937 sayılı Devlet İstihbarat Hizmetleri ve Millî İstihbarat Teşkilatı
Kanununun 6 ncı maddesinin üçüncü fıkrasındaki, “Yetkili ve görevli hâkim, talepte bulunan
birimin bulunduğu yer itibariyle yetkili olan ve 5271 sayılı Kanunun 250 nci maddesinin birinci
fıkrasına göre kurulan ağır ceza mahkemesinin üyesidir.” yönündeki aynı içerikli düzenlemelere
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yapılan atıf doğrultusunda, önleme (istihbari) amaçlı olarak iletişimin tespiti, dinlenmesi, sinyal
bilgilerinin değerlendirilmesi ve kayda alınması konularında yetkili ve görevli mahkemenin
Ankara 4 üncü Ağır Ceza Mahkemesi olarak belirlenmesine karar verildiği, 

Anılan Kanunlardaki, “Yetkili ve görevli hâkim, talepte bulunan birimin bulunduğu yer
itibariyle yetkili olan ve 5271 sayılı Kanunun 250 nci maddesinin birinci fıkrasına göre kurulan
ağır ceza mahkemesinin üyesidir.” hükmünün, 17/04/2014 tarihli ve 6532 sayılı Kanunun 3 üncü
maddesiyle değişik 2937 sayılı Devlet İstihbarat Hizmetleri ve Milli İstihbarat Kanunun 6 ncı
maddesinin üçüncü fıkrasındaki, 27/03/2015 tarihli ve 6638 sayılı Kanun’un 5 inci maddesiyle
değişik 2559 sayılı Polis Vazife ve Salâhiyet Kanununun ek 7 inci maddesinin üçüncü fıkra-
sındaki ve yine 6638 sayılı Kanun’un 6 ncı maddesiyle değişik 2803 sayılı Jandarma Teşkilat,
Görev ve Yetkileri Hakkında Kanunun ek 5 inci maddesinin ikinci fıkrasındaki, “Yetkili ve gö-
revli hâkim, Ankara ağır ceza mahkemesinin üyesidir.” yönündeki hükmü ile değiştirilmesi
nedeniyle, konu yeniden değerlendirilerek; Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Birinci Dai-
resi’nin 28/04/2015 tarihli ve 732 sayılı kararı ile, “Önleme amaçlı olarak iletişimin tespiti,
dinlenmesi, sinyal bilgilerinin değerlendirilmesi ve kayda alınması konularında yetkili ve gö-
revli hâkim, “Ankara ağır ceza mahkemesi üyesi” olarak belirtildiğinden, Ankara ağır ceza
mahkemelerinde yetkili bulunan bütün ağır ceza mahkemesi üyelerinin yetkili ve görevli ol-
duğu, bu nedenle Ankara ağır ceza mahkemesi üyelerinin Ankara Adlî Yargı İlk Derece Mah-
kemesi Adalet Komisyonu Başkanlığınca düzenlenecek nöbet çizelgesi doğrultusunda bu görevi
yerine getirmelerine…” karar verildiği, 

Başbakanlık Milli İstihbarat Teşkilatı Müsteşarlığı’nın mezkûr konuda ihtisaslaşmaya
gidilmesine ilişkin talebi değerlendirilerek; 02/12/2014 tarihli ve 6572 sayılı Hâkimler ve Sav-
cılar Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına
Dair Kanun’un 39 uncu maddesiyle, 5235 sayılı Adlî Yargı İlk Derece Mahkemeleri ile Bölge
Adliye Mahkemelerinin Kuruluş, Görev ve Yetkileri Hakkında Kanun’un 9 uncu maddesinin
5 inci fıkrasına eklenen, “Özel kanunlarda başkaca hüküm bulunmadığı takdirde ihtisaslaşma-
nın sağlanması amacıyla, gelen işlerin yoğunluğu ve niteliği dikkate alınarak daireler arasındaki
iş dağılımı, Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu tarafından belirlenebilir...” hükmü ile Hâ-
kimler ve Savcılar Yüksek Kuruluna mahkemeler arasında ihtisaslaşmaya gitme yetkisinin ve-
rildiği,

Bu kapsamda, anılan Kanun değişikliklerinden sonra, önleme (istihbari) amaçlı olarak
iletişimin tespiti, dinlenmesi, sinyal bilgilerinin değerlendirilmesi ve kayda alınması konula-
rında gizliliğin korunması ve karar mekanizması ile denetimde etkinliğin sağlanması bakımın-
dan, Ankara ağır ceza mahkemelerinden hangi üyelerinin karar vereceğinin belirlenmesinin
uygun olacağı; bu bağlamda daha önce anılan kararları vermekle yetkilendirilen Ankara 4. Ağır
Ceza Mahkemesi üyelerinin belirlenmesinin uygun olacağı değerlendirilmiştir. 

Bu itibarla;
04/07/1934 tarihli ve 2559 sayılı Polis Vazife ve Salâhiyet Kanununun ek 7 nci maddesi,

10/03/1983 tarihli ve 2803 sayılı Jandarma Teşkilat, Görev ve Yetkileri Kanununun ek 5 inci
maddesi, 01/11/1983 tarihli ve 2937 sayılı Devlet İstihbarat Hizmetleri ve Millî İstihbarat Teş-
kilatı Kanunu’nun 6 ncı maddesinde belirtilen düzenlemeler doğrultusunda, iletişimin tespiti,
dinlenmesi, sinyal bilgilerinin değerlendirilmesi ve kayda alınması konularında karar vermek
üzere Ankara 4 üncü Ağır Ceza Mahkemesi üyelerinin yetkilendirilmesine,

Bu çerçevede mahkemeye gelecek işlerin mahkeme başkanı tarafından yapılacak iş bö-
lümüne ve/veya nöbet çizelgesine uygun olarak koordineli bir şekilde yerine getirilmesinin
sağlanmasına karar verilmiştir.
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YÖnETMELİkLER

Başbakanlık (Hazine Müsteşarlığı)’tan:

SİGORTA VE REASÜRAnS BROkERLERİ YÖnETMELİĞİ

BİRİncİ BÖLÜM

Amaç, kapsam, Dayanak, Tanımlar ve kısaltmalar

Amaç ve kapsam

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, sigorta ve/veya reasürans brokerliği faali-
yetlerinin sigortacılık sektörüne olan güveni artırıcı biçimde sürdürülmesini ve tarafların hak
ve menfaatlerinin korunmasını teminen brokerlik faaliyetlerinin çerçevesi ile bu faaliyetlere
ilişkin temel ilkelerin belirlenmesidir.

(2) Bu Yönetmelik, brokerlik faaliyetinde bulunacak gerçek ve tüzel kişilerin nitelik-
lerine, kuruluş ve teşkilatlarına, yetki ve sorumlulukları ile faaliyetlerine ilişkin esas ve usulleri
kapsar.

Dayanak

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, 3/6/2007 tarihli ve 5684 sayılı Sigortacılık Kanununun
21 inci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar ve kısaltmalar

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelikte yer alan,
a) Broker: 5684 sayılı Sigortacılık Kanununun 2 nci maddesinin birinci fıkrasının (d)

bendinde tanımlanan gerçek veya tüzel kişi sigorta ve/veya reasürans brokerini,
b) BBS: Sigorta ve Reasürans Brokerleri Bilgi Sistemini,
c) Kanun: 3/6/2007 tarihli ve 5684 sayılı Sigortacılık Kanununu,
ç) Malvarlığı: Gerçek kişilerin mülkiyetinde bulunan, değeri parayla ölçülebilir taşınır

ve taşınmaz varlıklar tutarını,
d) Müsteşarlık: Hazine Müsteşarlığını,
e) Özsermaye: Brokerlerin ödenmiş veya Türkiye’ye ayrılmış sermayeleri, her türlü

yedek akçeleri, yeniden değerleme fonu, dönem net kârı ile geçmiş yıllar kârları, kâr ve sermaye
yedekleri ile Müsteşarlıkça uygun görülecek sermaye benzeri kaynaklar ve diğer kaynaklardan
varsa dönem zararı ve geçmiş yıllar zararları ile Müsteşarlıkça uygun görülecek diğer değerlerin
düşülmesinden sonra bulunan tutarı,

f) SEGEM: 5684 sayılı Sigortacılık Kanununun 31 inci maddesine istinaden kurulan
Sigortacılık Eğitim Merkezini,

g) Şirket: Türkiye’de kurulmuş sigorta, emeklilik ve reasürans şirketleri ile yurt dışında
kurulmuş sigorta, emeklilik ve reasürans şirketlerinin Türkiye’deki teşkilâtını ve yurt dışında
kurulmuş reasürans şirketini,

ğ) Teknik personel: Brokerlerde sigorta ürünlerine yönelik tanıtım ve bilgilendirme, si-
gorta risklerini değerlendirme, sigorta tekliflerini hazırlama ve sonuçlandırma işlemlerini yü-
rüten personeli,

h) TSB: Türkiye Sigorta Reasürans ve Emeklilik Şirketleri Birliğini,
ifade eder.
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İkİncİ BÖLÜM
kuruluş ve Teşkilata İlişkin Hükümler

Gerçek kişi broker
MADDE 4 – (1) Brokerlik faaliyetinde bulunacak gerçek kişilerde aşağıdaki nitelikler

aranır:
a) Türkiye’de yerleşik olması.
b) Medeni hakları kullanma ehliyetine sahip olması.
c) Kasten işlenen bir suçtan dolayı affa uğramış olsalar dahi 5 yıldan fazla hapis veya

sigortacılık mevzuatına aykırı hareketlerinden dolayı hapis veya birden fazla adlî para cezasına
mahkûm edilmemiş olması; devletin güvenliğine, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine,
milli savunmaya ve devlet sırlarına karşı suçlar ile casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık,
dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli 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, terörün finansmanı, kaçakçılık, vergi kaçakçılığı veya haksız mal edinme suçlarından
hüküm giymemiş olması.

ç) 11 inci maddede belirtilen asgari malvarlığı şartını yerine getirmiş olması.
d) Brokerlik faaliyetinin yürütüleceği fiziksel mekân, teknik ve idari altyapı ile insan

kaynakları bakımından yeterli donanıma sahip olması.
e) Ek-1/A’da yer alan öğrenim düzeyleri ile bu öğrenim düzeylerinin karşısında yer

alan mesleki deneyim süresini tamamlaması.
Tüzel kişi broker
MADDE 5 – (1) Brokerlik faaliyetinde bulunacak tüzel kişilerde aşağıdaki nitelikler

aranır:
a) Merkezlerinin Türkiye’de bulunması.
b) Anonim veya limited şirket şeklinde kurulmuş olması.
c) 11 inci maddede belirtilen asgari ödenmiş sermaye şartını yerine getirmiş olması.
ç) Brokerlik faaliyetinin yürütüleceği fiziksel mekân, teknik ve idari altyapı ile insan

kaynakları bakımından yeterli donanıma sahip olması.
d) Genel müdür ile faaliyette bulunulan branşlar itibarıyla sigortacılık veya sigortacılık

tekniği ile ilgili konulardan sorumlu yeter sayıda genel müdür yardımcısı atanması.
Genel müdür ve genel müdür yardımcıları
MADDE 6 – (1) Gerçek ve tüzel kişi brokerlerin genel müdürlerinde ve sigortacılık

veya sigortacılık tekniği ile ilgili konulardan sorumlu genel müdür yardımcılarında 4 üncü
maddenin ilk fıkrasının (a), (b), (c) bentlerinde sayılan nitelikler ile Ek-1/A-B’de yer alan öğ-
renim düzeyleri ile bu öğrenim düzeylerinin karşısında yer alan mesleki deneyim süresini ta-
mamlaması aranır.

Yurt dışında kurulu broker
MADDE 7 – (1) Yurt dışında kurulu brokerler, Türkiye'de ancak şube açmak suretiyle

faaliyette bulunabilir.
(2) Şube açmak suretiyle Türkiye’de faaliyet gösterecek brokerlerin diğer şartların yanı

sıra 4, 5 ve 6 ncı maddede belirtilen şartları sağlaması gerekir. Şube açmak suretiyle Türkiye’de
faaliyet gösterecek brokerler için, 12 nci maddedeki hükümler kıyasen uygulanır.

(3) Bu Yönetmelikte yer alan başvurularla ilgili olarak yurt dışından temin edilecek
belgelerin ilgili ülkenin yetkili makamlarınca ve Türkiye’nin ilgili ülkedeki büyükelçilik ve
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konsolosluğunca veya Lahey Devletler Özel Hukuku Konferansı çerçevesinde hazırlanan Ya-
bancı Resmî Belgelerin Tasdiki Mecburiyetinin Kaldırılması Sözleşmesi hükümlerine göre
onaylanmış olması ve başvuruya belgelerin noter onaylı tercümelerinin de eklenmesi şarttır.

Teknik personel
MADDE 8 – (1) Brokerler tarafından yürütülecek sigorta ürünlerine yönelik tanıtım

ve bilgilendirme, sigorta risklerini değerlendirme, sigorta tekliflerini hazırlama ve sonuçlan-
dırma işlemleri yalnızca brokerlerin teknik personeli tarafından yapılır.

(2) Teknik personel olmak için aşağıdaki şartlar aranır:
a) 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (a), (b) ve (c) bendinde sayılan niteliklerin taşın-

ması,
b) Ek-1/C’de yer alan öğrenim düzeyleri ile bu öğrenim düzeylerinin karşısında yer

alan mesleki deneyim süresinin tamamlanması,
c) SEGEM tarafından yapılacak teknik personel yeterlilik sınavının kazanılması,
gerekir.
(3) Bireysel emeklilik mevzuatı çerçevesinde aracılık yapma yetkisine sahip kişiler

ikinci fıkranın (c) bendinde belirtilen yeterlilik sınavını kazanmaları şartıyla teknik personel
olarak kabul edilir. Acente teknik personel unvanını almış olanlar, Ek-1/C’de yer alan öğrenim
düzeylerinin karşısında yer alan mesleki deneyim süresini tamamlamaları halinde ikinci fıkra-
nın (c) bendinde belirtilen yeterlilik sınavı şartı aranmaksızın broker teknik personeli olarak
kabul edilir.

(4) Brokerler, faaliyette bulundukları branşlar için yeter sayıda teknik personel istihdam
eder.

(5) Broker, teknik personeli çalışmaya başladığı günü takiben en geç on beş iş günü
içinde kayıt numarası ve kimlik almak üzere elektronik ortamda Müsteşarlığa veya Müsteşar-
lıkça görevlendirilecek meslek kuruluşuna bildirir ve BBS’ye işlenir. Teknik personele kimlik
verilir. Teknik personel kimliğine ilişkin usul ve esaslar Müsteşarlıkça belirlenir.

(6) Teknik personelin yürüttüğü mesleki işlemlerden dolayı üçüncü kişilere vereceği
zararlardan teknik personel ve bağlı bulunduğu broker sorumludur.

Fiziki, teknik ve idari altyapı
MADDE 9 – (1) Brokerlik faaliyeti münhasıran brokerlik faaliyetine tahsis edilmiş

mekânlarda yürütülür.
(2) Brokerlik faaliyeti yürütülecek mekânın asgari fiziki özellikleri Müsteşarlıkça gö-

revlendirecek meslek kuruluşunun görüşü alınarak Müsteşarlık tarafından belirlenir.
(3) Brokerlerin teknik açıdan yeterli sayılabilmesi için asgari olarak sigorta aracılığı

faaliyetinde bulunmaya elverişli bilişim sisteminin; yeterli arşivleme sisteminin, elektronik
veri ağı ve elektronik posta adresinin bulunması aranır.

Brokerlerin teşkilatı
MADDE 10 – (1) Brokerler, merkezleri dışında teşkilatlanabilir.
(2) Brokerlerin merkez dışındaki teşkilatları, broker ile aynı unvanı taşır.
(3) Merkezler için gerekli olan fiziksel mekân, teknik ve idari altyapı ile insan kaynak-

ları bakımından yeterlilik şartları brokerlerin merkez dışındaki teşkilatları bakımından da aranır.
Sermaye konusunda 11 inci maddenin ikinci fıkrasında belirtilen şartlar aranır.

(4) Merkez dışındaki teşkilatlara ilişkin bilgiler, teşkilatlanmayı takiben en geç on beş
iş günü içinde BBS’deki bilgilere ilave edilir.

Asgari ödenmiş sermaye, özsermaye ve malvarlığı
MADDE 11 – (1) Tüzel kişi brokerler için asgari ödenmiş sermaye miktarı şirket türüne

göre Gümrük ve Ticaret Bakanlığınca belirlenen tutardan az olmamak kaydıyla 250.000 TL
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ve faaliyette bulunulacak her bir ruhsat için ilave 50.000 TL’dir. Pay senetlerinin tamamının
nama yazılı olması gerekir.

(2) Birinci fıkrada belirtilen tutarların yanı sıra brokerler tarafından tesis edilecek her
bir merkez dışı teşkilat için ilave 25.000 TL asgari ödenmiş sermaye aranır.

(3) Gerçek kişilerin beyan edecekleri mal varlıkları, tüzel kişi brokerler için aranılan
asgari ödenmiş sermayeden az olamaz.

(4) Faaliyette bulunan brokerlerin özsermayesi, yıllık faaliyet gelirlerinin %10’u ile şir-
ketlere;

a) Vadesi üzerinden 1 ile 30 arasında gün geçmiş olan muaccel borçların (0,25) katsa-
yıyla,

b) Vadesi üzerinden 31 ile 60 arasında gün geçmiş olan muaccel borçların (0,5) katsa-
yıyla,

c) Vadesi üzerinden 61 gün ile 1 yıl arasında gün geçmiş olan muaccel borçların (0,8)
katsayıyla,

ç) Vadesi üzerinden 1 yıldan fazla geçmiş olan muaccel borçların (1) katsayısıyla
çarpılması sonucu bulunan tutarların toplamından az olamaz. Bu hesaplama, yılsonları

itibarıyla yapılır. İlave sermaye ihtiyacının ortaya çıkması halinde eksik kalan kısım en geç he-
sap dönemini takip eden yılsonuna kadar tamamlanır.

(5) Brokerler, özsermayelerinin dördüncü fıkrada belirtilen tutar toplamının altına düş-
mesine sebep verecek temettü dağıtımında bulunamaz. Gerekli özsermaye açığını kapatmayan
brokerler için 21 inci maddede öngörülen tedbirlere başvurulur.

(6) Bu maddede belirtilen hususların takibine ilişkin usul ve esaslar Müsteşarlıkça be-
lirlenebilir.

Ruhsat
MADDE 12 – (1) Brokerlik ruhsatı hayat, hayat dışı veya reasürans alanlarından bir

veya birkaçında ayrı ayrı verilir.
(2) Brokerlik faaliyetinde bulunmak isteyen gerçek veya tüzel kişiler tarafından, Müs-

teşarlıkça belirlenecek usul ve esaslar çerçevesinde ruhsat verilmesini teminen başvuru yapılır.
(3) Müsteşarlık, ruhsat ile ilgili işlemlerin incelenmesi ve onaya hazır hale getirilmesi

hususunda ilgili sivil toplum ve meslek kuruluşlarına görev verebilir. Yapılacak incelemeye
ilişkin usul ve esaslar Müsteşarlıkça belirlenir.

(4) Yapılan inceleme sonucunda gerekli şartları sağladığı anlaşılan brokerlere, ilgili
alanlarda ruhsatnameleri verilir.

(5) Ruhsat verilen brokerlere ilişkin bilgiler Müsteşarlık internet sitesinde duyurulur.
Mesleki sorumluluk sigortası
MADDE 13 – (1) Brokerler, mesleki faaliyetlerinden dolayı verebilecekleri zararlara

karşı mesleki sorumluluk sigortası yaptırır. Mesleki sorumluluk sigortası olmaksızın brokerlik
faaliyetinde bulunulamaz.

(2) Mesleki sorumluluk sigortasına ilişkin usul ve esaslar Müsteşarlıkça belirlenir.
Sigorta ve Reasürans Brokerleri Bilgi Sistemi
MADDE 14 – (1) Bu Yönetmelik uyarınca brokerlerde aranılan şartlara ilişkin bilgilerin

temini için güvenli ve yedekli bilişim altyapısı kurulur.
(2) Brokerler, bilgi sistemine ve ilgili giderlere Müsteşarlıkça belirlenecek usul ve esas-

lar çerçevesinde katılmak zorundadır.
(3) Bilgi sisteminin yürütülmesine ilişkin usul ve esaslar Müsteşarlıkça belirlenir. Müs-

teşarlık, bilgi sistemiyle ilgili iş ve işlemlerin yürütülmesi konusunda kurum ve kuruluşlara,
sivil toplum ve meslek kuruluşlarına görev verebilir.
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ÜÇÜncÜ BÖLÜM
Faaliyete İlişkin Hükümler

Brokerlik yetkisinin verilmesi
MADDE 15 – (1) Brokerlik yetkisi, temsil edilecek tarafça sözleşmelerin akdinden ön-

ceki hazırlık çalışmalarını yürütmeyi ve gerektiğinde sözleşmelerin uygulanmasına ilişkin iş-
lemleri gerçekleştirmeyi içeren yetki belgesi ile brokere verilir. Ancak, tarafların fizikî olarak
karşı karşıya gelmesinin ve işin gereği olarak yetki belgesi verilmesinin söz konusu olmadığı
hâllerde yetkilendirmenin sözlü veya elektronik olarak verilmesi mümkündür.

(2) Yetki belgesinde, yetkinin kapsamı, sınırı ve süresi açıkça belirtilir. Brokerlik yetkisi,
broker tarafından başka brokerlere veya kişilere devredilmez.

(3) Yetki verilen brokerlerin, yetki belgelerini ibraz etmek suretiyle teklif alması, bu
teklifleri ve karşılaştırmalı fiyatları brokerlik yetkisi veren tarafa bildirmesi esastır.

Protokol ve prim ödemesi
MADDE 16 – (1) Şirketler tarafından brokerlere verilecek yetkinin kapsam ve sınırı

ile çalışma esasları protokolle belirlenebilir. Brokerler, şirketlere portföy taahhüdünde buluna-
maz.

(2) Prim tahsilatının şirket tarafından doğrudan sigorta ettirenden yapılması esastır.
Prim transferi konusunda brokerin şirket tarafından yetkilendirilmesine ilişkin Müsteşarlıkça
usul ve esas belirlenebilir.

(3) Şirket tarafından prim transferi konusunda yetkilendirilen brokerlere yapılan ödeme
şirkete yapılmış sayılır.

(4) Şirketlerce brokerlere yapılan prim iadeleri hak sahibi tarafından tahsil edilmedikçe
ödenmiş sayılmaz.

(5) Protokolde prim transferi konusunda yetkilendirilen brokerler, sigorta ettiren/sigor-
talı tarafından ödenen primlerin transferini sadece kesin olarak ayrılmış müşteri hesapları yo-
luyla yapabilir. Bu hesaplar brokerin malvarlığından sayılmaz.

Faaliyet esasları
MADDE 17 – (1) Brokerler sigorta poliçesi ve benzeri sigorta sözleşmesiyle ilgili belge

düzenleyemez.
(2) Brokerler, sigorta tazminatı veya tazminata ilişkin avans ödeyemez.
(3) Brokerler, brokerlik dışında başka bir ticari faaliyetle uğraşamaz, yürüttükleri faali-

yetler kapsamında komisyon, danışmanlık ve risk yönetim ücreti dışında hiçbir surette menfaat
sağlayamaz.

(4) 13/1/2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun 1423 üncü maddesi kap-
samındaki bilgilendirmenin müvekkili adına akit yapma yetkisine sahip Broker tarafından ya-
pılması esastır. Bu halde, şirket tarafından brokerin bilgilendirilmesi, temsil edilen tarafın bil-
gilendirilmesi anlamına gelmektedir.

(5) Brokerler, içeriği Müsteşarlıkça belirlenen sözleşme kayıt bilgilerini elektronik or-
tamda saklar.

unvan
MADDE 18 – (1) Brokerler, unvanlarında ruhsat alınan branşlara göre “sigorta bro-

kerliği” “reasürans brokerliği” veya “sigorta ve reasürans brokerliği” ifadelerinden birini kul-
lanır. Brokerler, mevzuata aykırı olmamak şartıyla unvanlarında ilave ifadeler de kullanabilir.

Sürekli eğitim
MADDE 19 – (1) Teknik personel, mesleki yeterliliklerinin, bilgi ve becerilerinin de-

vamlılığını sağlamak amacıyla tarihi ve programı Müsteşarlıkça belirlenecek eğitime katılır.
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(2) Birinci fıkrada belirtilen eğitim SEGEM veya SEGEM tarafından yapılacak hizmet
alımı yoluyla verilir. Eğitimin süresi, kapsamı, yöntemi ile ücreti ve diğer koşullarına ilişkin
çalışmalar meslek kuruluşunun görüşü alınarak Müsteşarlıkça karara bağlanır.

(3) Eğitimi süresi içinde tamamlamamış olan teknik personelin faaliyeti bu eğitim ta-
mamlanıncaya kadar durdurulur. Faaliyeti durdurulan teknik personele ilişkin bilgiler BBS’ye
işlenmek üzere SEGEM tarafından Müsteşarlığa iletilir.

DÖRDÜncÜ BÖLÜM
Faaliyetin Sona Ermesine İlişkin Hükümler

Brokerlik faaliyetinin sona ermesi
MADDE 20 – (1) Kendi talepleriyle faaliyetlerine son vermek isteyen brokerler, faaliyetin

sonlandırılmasına ilişkin kararın alındığı tarihten itibaren en geç on beş iş günü içinde Müsteşarlığa
veya Müsteşarlıkça görevlendirilecek meslek kuruluşuna bildirimde bulunur. Bu durumda,
brokerlik ruhsatları Müsteşarlığa veya Müsteşarlıkça görevlendirecek meslek kuruluşuna iade
edilir. Faaliyetine son veren brokerlere ilişkin bilgiler Müsteşarlık internet sayfasında duyurulur.

Müsteşarlıkça alınacak tedbirler ve ruhsat iptali
MADDE 21 – (1) Kanunun 32 nci maddesi hükümlerine uygun hareket etmediği, ilgili

mevzuat hükümlerine aykırı davrandığı, mevzuatta aranılan şartlardan en az birini kaybettiği
ve/veya 11 inci maddede öngörülen şartları sağlamadığı tespit edilen brokerler, Müsteşarlıkça
uyarılır. Uyarının ardından ilgili brokerin durumu hakkında yapılan değerlendirme neticesinde,
brokerin aracılık faaliyeti Müsteşarlıkça altı aya kadar geçici olarak durdurulabilir veya ruh-
satları iptal edilebilir.

(2) Birinci fıkraya istinaden uyarıda bulunulan ve/veya faaliyeti geçici olarak durduru-
lan brokerin uyarı tarihinden veya faaliyetin durdurulması halinde faaliyete yeniden başlama
tarihinden itibaren bir yıl içinde mevzuata aykırı uygulamaları devam ettirmesi halinde ruh-
satları Müsteşarlıkça iptal edilir.

(3) Faaliyeti geçici olarak durdurulan ve Müsteşarlıkça ruhsatları iptal edilen brokerler,
Müsteşarlık internet sayfasında duyurulur, BBS’ye işlenir ve TSB’ye bildirilir.

BEŞİncİ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Tutarların artırılması
MADDE 22 – (1) Bu Yönetmelikte yer alan maktu ve nispi tutarları %50’ye kadar (%50

dâhil) artırmaya veya azaltmaya Müsteşarlık yetkilidir.
Yürürlükten kaldırılan yönetmelik
MADDE 23 – (1) 21/6/2008 tarihli ve 26913 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan

Sigorta ve Reasürans Brokerleri Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.
Yönetmelik hükümlerine uyum
GEÇİcİ MADDE 1 – (1) Brokerler durumlarını, bu Yönetmeliğin yayımlandığı ta-

rihten itibaren bir yıl içinde bu Yönetmelik hükümlerine uygun hale getirir. Müsteşarlık Yö-
netmeliğe uyum süresini 3 ay uzatmaya yetkilidir.

Yürürlük
MADDE 24 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 25 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Hazine Müsteşarlığının bağlı olduğu

Bakan yürütür.
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Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından:
AHŞAP AMBALAJ MALZEMELERİnİn ıSıL İŞLEME TABİ TuTuLMASı VE

İŞARETLEnMESİnE DAİR YÖnETMELİk

BİRİncİ BÖLÜM
Amaç, kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; zararlı organizmaların, ihracatta kullanılan

ahşap ambalaj malzemeleri ile taşınması ve yayılmasını engellemek için, gerekli esasları be-
lirlemektir.

kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, ahşaptan imal edilmiş ambalaj malzemeleri ile taşınan

zararlı organizmaların yayılmasını önlemeye yönelik olarak; ihracatta kullanılacak palet, san-
dık, kasa, kutu, istif tahtası, kablo makarası ve bobin makarası gibi ahşap ambalaj malzemele-
rine ısıl işlem uygulaması ve ISPM 15 işaretlemesi yapılmasına ilişkin esaslar, işletmelerin ve
ahşap ambalaj malzemelerinin denetimleri, izin belgesi ve ISPM 15 işaretleme izni verilmesi,
ahşap ambalaj malzemesi tedarikçileri ve kullanıcılarının sorumlulukları hususlarını kapsar.

(2) Aşağıda belirtilen ahşap ambalaj malzemeleri, bu Yönetmelik kapsamı dışındadır.
a) 6 mm veya daha az kalınlıktaki ahşaptan yapılan ahşap ambalaj malzemesi,
b) Kontrplak, yonga levha, yönlendirilmiş lif levha veya kaplama tahta gibi; yapıştırıcı,

ısı veya basınç ya da bunların kombinasyonu ile oluşturulan, tamamen işlenmiş ahşap ile ya-
pılmış ahşap ambalaj malzemesi,

c) Üretim esnasında ısıtılan şarap ve ispirto fıçısı,
ç) İşlenmiş ve/veya zararlıdan ari hale getirilerek üretilmiş; şarap, puro ve diğer malların

hediye kutuları,
d) Talaş, ahşap yongası ve ahşap yünü,
e) Yük araçlarına veya konteynerlere kalıcı olarak bağlı ahşap bileşenleri.
Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 11/6/2010 tarihli ve 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri,

Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanununa dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Ahşap: Kabuklu ya da kabuksuz olmak üzere, yuvarlak, biçilmiş veya yonga haline

getirilmiş her türlü odunu,
b) Ahşap ambalaj malzemesi: Bir malın desteklenmesi, korunması veya taşınmasında

kullanılan, ahşaptan yapılmış palet, sandık, kasa, kutu, istif tahtası, kablo makarası ve bobin
makarası gibi malzemeyi,

c) Bakanlık: Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığını,
ç) Buhar fırınları veya kuru fırınlar ile ısıl işlem uygulaması (HT): Ahşap ambalaj mal-

zemelerinin; buhar fırınları veya kuru fırınlar ile en az otuz dakika süresince, ahşap özü sıcaklığı
dahil, asgari 56 °C’lik bir sıcaklık elde etmek üzere ısıtılmasını,

d) Dielektrik ısıtma yöntemi ile ısıl işlem uygulaması (DH): Kalınlığı 20 cm’yi geç-
meyen ahşap ambalaj malzemelerinin; dielektrik ısıtma yöntemiyle (örneğin mikrodalga), en
az bir dakika süresince, yüzey sıcaklığı dahil, asgari 60 °C’lik bir sıcaklık elde etmek üzere
ısıtılmasını,

e) Genel Müdürlük: Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğünü,
f) IPPC: Uluslararası Bitki Koruma Konvansiyonunu,
g) Isıl işlem operatörü: Isıl işlem uygulamaları ve ISPM 15 işaretlemesi hakkında, mü-

dürlükçe düzenlenen ‘Isıl İşlem Operatör Eğitimi’ ne katılarak başarılı olmuş ve ‘Isıl İşlem
Operatör Belgesi’ düzenlenmiş gerçek kişiyi,
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ğ) ISPM 15: IPPC tarafından, bitki sağlığı önlemleri için belirlenen uluslararası stan-
dartlardan, uluslararası ticarete konu ahşap ambalaj malzemeleri hakkındaki düzenlemeyi,

h) ISPM 15 işaretlemesi: Bu Yönetmelik kapsamındaki ahşap ambalaj malzemesinin;
ISPM 15 standardını sağladığını belirtmek amacıyla, uluslararası düzeyde tanınmış logo ile
işaretlenmesini,

ı) İl müdürlüğü: İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğünü,
i) İzin belgesi: Ahşap ambalaj malzemesi işaretleme izin belgesini,
j) Kabuğu soyulmuş ahşap: Üzerinde; uzunluğuna bakılmaksızın 3 cm’den daha az ge-

nişlikte veya 3 cm’den daha büyük genişlikte olup da 50 cm²’den daha az toplam yüzey alana
sahip kabuk parçası bulunan ahşabı,

k) Karantina odası: Duvarları betonarme, metal veya PVC’den, her tarafı kapalı, ısıl
işlem uygulaması yapılan ahşap ambalaj malzemelerinin oda içerisine giriş-çıkışına imkan ve-
ren özellikte kapıya sahip, ısıl işlem uygulaması yapılan ahşap ambalaj malzemelerini alacak
büyüklükte, etraftan zararlı organizma bulaşmasını önleyecek özellikte yapılmış odayı,

l) Kontrol görevlisi: Bakanlık tarafından resmî kontrol yetkisi verilen, bu Yönetmelik
kapsamındaki işletmeleri ve ahşap ambalaj malzemelerini, bu Yönetmelik hükümlerine göre
denetleyen, Genel Müdürlük, il müdürlüğü veya müdürlükte görevli ziraat mühendisi ile; Genel
Müdürlük, il müdürlüğü, müdürlük, Orman ve Su İşleri Bakanlığı ile Orman Genel Müdürlü-
ğünün merkez veya taşra teşkilatında görevli orman endüstri mühendisini,

m) Mal: Ticari veya başka bir amaçla bir yerden bir yere nakledilen her türlü eşyayı,
n) Müdürlük: Zirai Karantina Müdürlüğünü,
o) Onarım: Ahşap ambalaj malzemelerinde, en fazla üçte biri oranında parça yenileme

veya ekleme yapılmasını,
ö) Parti: Bir seferde ısıl işlem uygulaması yapılan, ahşap ambalaj malzemesinin tama-

mını,
p) Yeniden üretim: Ahşap ambalaj malzemelerinde, üçte birinden daha fazla oranda

parça yenileme veya ekleme yapılmasını,
r) Zararlı organizma: Bitki veya bitkisel ürünlere zarar veren bitki, hayvan veya pato-

jenik ajanların tür, streyn veya biyotiplerini,
ifade eder.

İkİncİ BÖLÜM
İzin Belgesi Başvurusu ve İzin Belgeli İşletmelerin Taşıması Gerekli Şartlar

İzin belgesi başvurusu
MADDE 5 – (1) İzin belgesi almak isteyen işletmeler, aşağıda belirtilen belgelerin,

asılları veya belgeyi veren kurum onaylı ya da aslını görmek şartıyla, müdürlük veya il mü-
dürlüğü onaylı suretleriyle birlikte; müdürlük bulunan illerde müdürlüğe, diğer illerde il mü-
dürlüğüne müracaat eder. Müdürlük veya il müdürlüğünce yapılan inceleme sonucunda; bel-
gelerde yer alan bilgilerin birbiri ile tutarlı olduğunun tespit edilmesi halinde, işletmede izin
belgesine esas denetim yapılır.

a) Başvuru dilekçesi,
b) Vergi levhası,
c) Isıl işlem fırınında; bir partide yer alabilecek en fazla ahşap ambalaj malzemesi mik-

tarının, demonte halde ısıl işlem uygulaması yapılacak ahşap malzemeler için m³ cinsinden,
montajlı halde ısıl işlem uygulaması yapılacak her bir ahşap ambalaj malzemesi çeşidi için
adet cinsinden hesaplanmış olarak, üretim konusu ile ilgili mühendisçe hazırlanmış kapasite
raporu,

ç) Oda veya ticaret sicil kaydı,
d) Isıl işlem operatör belgesi ve ısıl işlem operatörü ile yapılmış iş sözleşmesi (Isıl işlem

operatörünün; işletme sahibi veya ortağı olduğunu belgelendirmesi halinde, iş sözleşmesi aran-
maz.),
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(2) İzin belgeli işletmenin farklı bir adrese taşınması durumunda; ısıl işlem uygulaması
ve ISPM 15 işaretlemesi yapılabilmesi için, bu maddenin birinci fıkrasındaki belgelerle birlikte,
müdürlük veya il müdürlüğüne müracaat edilmesi, izin belgesine esas denetim yapılması ve
izin belgesinin yenilenmesi gerekir. İzin belgesi Genel Müdürlükçe yenileninceye kadar, bu
işletmede; ısıl işlem uygulaması ve ISPM 15 işaretlemesi yapılamaz, yapıldığının tespit edil-
mesi halinde; izin belgesi almadan ISPM 15 işaretlemesi yapıldığına hükmedilir.

(3) İzin belgeli işletmenin ısıl işlem fırınının işletme içerisindeki yerinin, ısıl işlem fı-
rınını besleyen ısıtma sisteminin veya bilgisayar kontrollü otomasyon sisteminin değişmesi
durumunda; ısıl işlem fırını ve ISPM 15 işaretinin kullanılabilmesi için, başvuru dilekçesi ile
müdürlük veya il müdürlüğüne müracaat edilmesi ve izin belgesine esas denetim yapılması
gerekir. Isıl işlem fırınının yeni yerinde kullanılabileceği, Yetkili Komisyon tarafından onay-
lanıncaya kadar, bu işletmede; ısıl işlem uygulaması ve ISPM 15 işaretlemesi yapılamaz, ya-
pıldığının tespit edilmesi halinde; izin belgesi almadan ISPM 15 işaretlemesi yapıldığına hük-
medilir.

(4) İzin belgeli işletmenin; ısıl işlem fırınının, değişmesi veya sayısının artması duru-
munda; yeni ısıl işlem fırın veya fırınlarında ısıl işlem uygulaması yapabilmesi ve ISPM 15
işaretini kullanabilmesi için, bu maddenin birinci fıkrasının (a) ve (c) bentlerinde yer alan bel-
geler ile müdürlük veya il müdürlüğüne müracaat etmesi ve izin belgesine esas denetim yapıl-
ması gerekir. Yeni ısıl işlem fırın veya fırınlarının kullanılabileceği, Yetkili Komisyon tarafından
onaylanıncaya kadar; söz konusu ısıl işlem fırınlarında, ısıl işlem uygulaması ve ISPM 15 işa-
retlemesi yapılamaz, yapıldığının tespiti halinde izin belgesi almadan ISPM 15 işaretlemesi
yapıldığına hükmedilir.

(5) İzin belgeli işletmenin, yetkili kurum veya kuruluş tarafından yapılan numarataj ça-
lışmaları nedeniyle adresinin değişmesi veya unvanının değişmesi durumlarında; izin belgesi
yenileme başvurusunda bulunulması gerekir. Bu durumda, bu maddenin birinci fıkrasındaki
belgeler ve unvan değişikliğini gösteren Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi veya Türkiye Esnaf ve
Sanatkarlar Sicil Gazetesi örneği (unvan değişikliği durumunda) ile birlikte, müdürlük veya il
müdürlüğüne müracaat edilmesi gerekir. İzin belgesi Genel Müdürlükçe yenileninceye kadar,
bu işletmede; ısıl işlem uygulaması ve ISPM 15 işaretlemesi yapılabilir.

(6) İzin belgeli işletmenin ISPM 15 işaretleme izninin ve izin belgesinin; herhangi bir
işletme tarafından devralınmak istenmesi durumunda; işletmeyi devralacak işletmenin, bu mad-
denin birinci fıkrasındaki belgeler ve ‘izin belgesi ve ISPM 15 işaretleme izni üzerindeki tüm
hakların devredildiği’ ne dair noter onaylı devir sözleşmesi ile birlikte, müdürlük veya il mü-
dürlüğüne müracaat etmesi gerekir. Devretmek isteyen işletmede, devir sözleşmesinin yapıldığı
tarihten itibaren; devralan işletmede ise, izin belgesi Genel Müdürlükçe yenileninceye kadar;
ısıl işlem uygulaması ve ISPM 15 işaretlemesi yapılamaz, yapıldığının tespit edilmesi halinde;
izin belgesi almadan ISPM 15 işaretlemesi yapıldığına hükmedilir.

İzin belgeli işletmelerin taşıması gerekli şartlar
MADDE 6 – (1) İzin belgeli işletmelerin taşıması gerekli genel şartlar, aşağıda belir-

tilmektedir.
a) İşletme; izin belgesinde adresi belirtilen yerde bulunmalıdır.
b) İşletmede; Yetkili Komisyon tarafından onaylanmış, işletme içerisinde onaylandığı

yer, sayı ve özellikte ve bu Yönetmeliğin 7 nci maddesinde belirtilen esaslara uygun şekilde
ısıl işlem uygulaması yapabilir durumda olan ve doğru veri alımını sağlayan; bilgisayar kont-
rollü otomasyon sistemi, ısıl işlem fırını ve ısıl işlem fırınını besleyen ısıtma sistemi bulunmalıdır.

c) İşletmede yer alan bilgisayar kontrollü otomasyon sistemi;
1) Isıl işlem uygulaması başlamadan önce; ısıl işlem uygulanacak ahşap ambalaj malze-

mesinin parti numarası, çeşidi ve adet veya m³ cinsinden miktarının girilmesine imkan veren,
2) Isıl işlem uygulaması başladığında; uygulamanın yapıldığı işletme adı ve/veya un-

vanı, ısıl işlem uygulaması tarih ve saati ile ısıl işlem uygulamasına ilişkin birer dakikalık ve-
rileri otomatik olarak kaydeden,
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3) Isıl işlem uygulaması yapılmadan herhangi bir kayıt yapılmasına ve ısıl işlem uygu-
lamasına ait kayıtlarda değişiklik yapılmasına izin vermeyen,

özellikte olmalıdır.
ç) İşletmede; bu Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (k) bendinde yer

alan hükme uygun karantina odası bulunmalı ve amacına uygun kullanılmalıdır.
d) Isı kaybını önlemek amacı ile ısıl işlem fırınının yalıtımı sağlanmış olmalıdır.
e) Isıl işlem fırınında kullanılan sıcaklık ölçerler ve veri kayıt ekipmanları; çalışabilir

ve doğru veriler alabilir durumda olmalı ve izin belgesinin alınmasını takiben yılda en az bir
defa, Türk Akreditasyon Kurumu tarafından akredite edilmiş bir kuruluşça kalibre edilmelidir.
Kalibrasyon sertifikaları, işletmede muhafaza edilmeli ve denetimlerde kontrol görevlilerine
gösterilmelidir.

f) İşletmede; bu Yönetmelikte belirtilen görevleri yapmak üzere, ısıl işlem operatörü
istihdam edilmelidir.

g) İşletmede; bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (b), (c) ve (d) bent-
lerinde yer alan belgeler, Yönetmelik hükümlerine uygun ve güncel halde bulunmalı ve dene-
timlerde kontrol görevlilerine gösterilmelidir.

(2) Buhar fırınları veya kuru fırınlar ile ısıl işlem uygulaması (HT) yapan izin belgeli
işletmelerin taşıması gerekli özel şartlar, aşağıda belirtilmektedir.

a) Isıl işlem fırını içinde; ahşabın iç sıcaklığını sağlamak için yeterli hava akışını sağ-
layacak özellikte ve güçte, gerekli cihazlar (fan, vantilatör vb.) bulunmalıdır.

b) Isıl işlem fırını yan duvarlarında veya tavan kısmında, bilgisayar kontrollü otomasyon
sistemine bağlı olarak çalışan, yeterli miktarda havalandırma tertibatı ve havalandırma bacaları
bulunmalıdır.

(3) Dielektrik ısıtma yöntemi ile ısıl işlem uygulaması (DH) yapan izin belgeli işlet-
melerin taşıması gerekli özel şartlar, aşağıda belirtilmektedir.

a) Kalınlığı 5 cm’ yi aşan ahşap ambalaj malzemelerine ısıl işlem uygulaması yapılacak
ısıl işlem fırınlarında; 2,45 GHz frekansındaki ısıtmada, ısıtmanın homojen dağılımının sağ-
lanması amacı ile çift yönlü uygulama veya çoklu frekans yönlendiricisi kullanılmalıdır.

ÜÇÜncÜ BÖLÜM
ısıl İşlem uygulaması, ıSPM 15 İşaretlemesi ve İşaretli ve kullanılmış

Ahşap Ambalaj Malzemelerine İlişkin Esaslar

ısıl işlem uygulaması ve ıSPM 15 işaretlemesi yapılmasına ilişkin esaslar
MADDE 7 – (1) Isıl işlem uygulaması ve ISPM 15 işaretlemesi yapılmasına ilişkin ge-

nel esaslar, aşağıda belirtilmektedir.
a) Isıl işlem uygulaması ve ISPM 15 işaretlemesi, ISPM 15 işaretleme izni askıya alın-

mamış durumdaki izin belgeli işletmelerde, istihdam edilen ısıl işlem operatörünce, bu maddede
ve Ek-1’ de belirtilen esaslara göre yapılır.

b) ISPM 15 işaretlemesi; izin belgeli işletmenin, Yetkili Komisyonun onayladığı ısıl
işlem fırın veya fırınlarında yapılan ısıl işlem uygulamasından sonra, Yetkili Komisyonca izin
verilen işaret ve numarasıyla yapılır. Isıl işlem uygulaması yapılmamış ahşap ambalaj malze-
mesine, ISPM 15 işaretlemesi yapılamaz.

c) Isıl işlem uygulaması ve ISPM 15 işaretlemesi, montaj işlemi tamamlanan ahşap
ambalaj malzemelerine yapılır. Ancak montajlanmış halde ısıl işlem uygulaması ve ISPM 15
işaretlemesi yapıldığında, içine ihraç edilecek malın konulması mümkün olmayacak özellikteki
sandık, tahta silindir kasa, kutu, kablo makarası ve bobin makarasına, demonte halde iken ısıl
işlem uygulaması yapılabilir. Bu durumda aşağıda belirtilen esaslara uyulur.

1) Söz konusu ahşap malzemelere; montaja uygun olarak kesildikten sonra ısıl işlem
uygulaması yapılır.
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2) Montaj işlemi; ısıl işlem uygulamasını yapan izin belgeli işletmede veya ihracatçı
firmada yapılır.

3) Montaj işlemi, ısıl işlem uygulamasını yapan izin belgeli işletmede yapılacaksa;
ISPM 15 işaretlemesi, montaj işleminden sonra yapılır. Montaj işleminde, işletmede ısıl işlem
uygulanmayan ahşap malzemeler kullanılamaz.

4) Isıl işlem uygulaması yapılmış ahşap malzemeler, demonte halde sevk edilecekse;
sevkiyattan önce, ısıl işlem uygulamasını yapan izin belgeli işletme tarafından, sevk edilen her
bir ahşap parçasına, ayrı ayrı ISPM 15 işaretlemesi yapılır. Sevk edilen demonte ahşap malze-
melerin montaj işlemi, ihracatçı firmada yapılır. Montaj işlemi sırasında, başka herhangi bir
ahşap kullanılamaz. Bu alt bentte belirtilen hükümlere aykırı işlem yaptığı tespit edilen ihracatçı
firmaların, izin belgesi almadan ISPM 15 işaretlemesi yaptığına hükmedilir.

5) Bu bentte belirtilen işletmeler harici bir yerde, söz konusu demonte ahşap malzeme-
lere montaj işlemi yapanların; izin belgesi almadan ISPM 15 işaretlemesi yaptığına hükmedilir.

ç) Bir işletmede, aynı veya farklı bilgisayar kontrollü otomasyon sistemine sahip birden
fazla ısıl işlem fırını olması halinde, tüm ısıl işlem fırınları için aynı ISPM 15 işareti kullanılır.

d) Isıl işlem uygulaması ve ISPM 15 işaretlemesi; zararlı organizmaların galerileri ve
izlerinin bulunmadığı, kabuğu soyulmuş ahşaptan üretilen ahşap ambalaj malzemelerine yapılır.

e) Isıl işlem uygulamasından önce, fırın içerisinde bulunan sıcaklık ölçerler ve veri
kayıt ekipmanları kontrol edilir ve düzenli çalışması sağlanır.

f) Her ısıl işlem uygulaması başlamadan önce, bilgisayar kontrollü otomasyon sistemi-
ne; yapılacak ısıl işlem uygulamasının parti numarası, partide yer alacak ahşap ambalaj mal-
zemesinin çeşidi ile montajlı halde ısıl işlem uygulananlar için adet, demonte halde ısıl işlem
uygulananlar için m³ cinsinden miktarı girilir. Bilgisayar kontrollü otomasyon sistemine girilen
bu bilgiler, sistem tarafından, bilgisayar çıktılarına otomatik olarak yazılır.

g) Bilgisayar kontrollü otomasyon sistemine; ısıl işlem uygulaması yapılmadığı halde
yapılmış gibi sayısal veriler girme, ısıl işlem uygulamasına ait kayıtlarda değişiklik yapma şek-
linde veya başka herhangi bir şekilde dışarıdan müdahalede bulunulamaz.

ğ) Bir partideki ahşap ambalaj malzemesi miktarı, kapasite raporunda hesaplanan ısıl
işlem fırın kapasitesini aşamaz.

h) Isıl işlem uygulaması ve ISPM 15 işaretlemesi yapılan ahşap ambalaj malzemeleri-
nin, başka bir yere sevkiyatının yapılması durumunda, ısıl işlem uygulaması ve ISPM 15 işa-
retlemesini yapan işletme tarafından sevk irsaliyesi veya fatura düzenlenir ve bu belgeler iş-
letmede 2 yıl süre ile saklanır, denetim sırasında kontrol görevlilerine sunulur.

ı) Sevk irsaliyesi ve faturalara; parti numarası ile sevk edilen ahşap ambalaj malzemesi
çeşidi ve miktarı yazılır. İrsaliye ve faturalarda numarası yazılan herhangi bir partideki toplam
ahşap ambalaj malzemesi miktarı; ısıl işlem bilgisayar çıktılarında belirtilen miktardan fazla
olamaz. İşletmede yapılan ısıl işlem uygulamalarının kayıtlarının geriye dönük olarak incele-
nebilmesi için, her işletmede kayıt defteri tutulur.

i) 2 yıl veya daha fazla süre ısıl işlem uygulaması yapmayan izin belgeli işletmelerde;
kontrol görevlilerince, işletmede izin belgesine esas denetim yapılıp, ısıl işlem uygulaması ya-
pılması Yetkili Komisyonca uygun bulununcaya kadar, ısıl işlem uygulaması ve ISPM 15 işa-
retlemesi yapılamaz.

j) Isıl işlem uygulaması ve ISPM 15 işaretlemesi yapılmış ahşap ambalaj malzemesi,
sevkiyata kadar, karantina odasında, karantina şartlarında muhafaza edilir.

k) Isıl işlem uygulaması ve ISPM 15 işaretlemesi yapılan ahşap ambalaj malzemele-
rinde, zararlı organizma bulunamaz. İzin belgeli işletmede yapılan denetimlerde, işletme tara-
fından ISPM 15 işaretlemesi yapılmış ahşap ambalaj malzemelerinden alınan numune üzerinde
yapılan analiz sonucunda; alınan numuneye ısıl işlem uygulaması yapılmadığının veya numu-
nede zararlı organizma bulunduğunun tespit edilmesi halinde; bahse konu ahşap ambalaj mal-
zemesine, ısıl işlem uygulaması yapılmadan ISPM 15 işaretlemesi yapıldığına hükmedilir.
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(2) Buhar fırınları veya kuru fırınlar ile ısıl işlem uygulamasına (HT) ilişkin özel esaslar,
aşağıda belirtilmektedir.

a) Isıl işlem uygulaması yapılacak ahşap ambalaj malzemesi, ısıl işlem fırını içerisine,
hava akışını engellemeyecek şekilde istiflenir.

b) Isıl işlem uygulamasından önce, ahşap sıcaklık ölçerler; ısıl işlem testinde tespit edi-
len, ısıl işlem fırınının en yavaş ısınan dört farklı bölümündeki ahşap ambalaj malzemesinin
en kalın yerine ve çekirdek sıcaklığını ölçecek derinliğe yerleştirilir. Derinliği 30 cm’ den fazla
olan ahşap ambalaj malzemesine ısıl işlem uygulaması yapılacağı durumlarda; sıcaklık ölçerler,
ahşabın ucundan itibaren en az 30 cm derinliğe ve ahşabın merkezine yerleştirilir. Isıl işlem
uygulamasında, fırın sıcaklığının ölçülebilmesi için, en az iki adet ortam sıcaklık ölçer kulla-
nılır.

c) Çivi boyunca gerçekleşecek ısı transferi, ahşap sıcaklık ölçerin kaydetmekte olduğu
sıcaklığın doğruluğunu bozduğundan, çivilerin yakınına ahşap sıcaklık ölçer yerleştirilemez.

ç) Ahşap ambalaj malzemelerinde açılan deliklere yerleştirilen sıcaklık ölçerler; yer-
leştirildiği ahşap ambalaj malzemeleri ters çevrildiğinde düşmeyecek sıkılıkta olmalıdır. Ahşap
ambalaj malzemelerinde açılan deliklerden ısı yayılımı ve geçişini önlemek amacı ile sıcaklık
ölçerlerin arka kısımları, uygun yalıtkan bir malzeme ile kapatılır.

d) Her ısıl işlem uygulamasında, her bir ahşap ve ortam sıcaklık ölçerden alınan değer-
ler; başlangıç sıcaklık değerlerinden itibaren, kesintisiz en az otuz dakika süre ile 56 °C veya
üzeri ahşap özü sıcaklığının elde edildiği zamana kadar, birer dakikalık aralarla bilgisayar kont-
rollü otomasyon sisteminde izlenir.

e) Isıl işlem uygulamasında, aynı dakika içerisinde; ahşap sıcaklık ölçerlerden alınan
değerler, ortam sıcaklık ölçerlerden alınan değerlerden yüksek olamaz.

f) Isıl işlem uygulamasında, her bir ahşap sıcaklık ölçerden; herhangi bir dakikada alı-
nan değerler ile bir dakika öncesindeki değerler arasındaki fark, 3 ºC’den fazla olamaz.

g) Yapılan her ısıl işlem uygulamasından sonra, yapılan ısıl işlem uygulamasına ait bil-
gisayar kayıtlarının; kesintisiz en az otuz dakika süre ile 56 °C veya üzeri ahşap özü sıcaklığının
elde edildiğini gösterecek şekildeki verileri içeren çıktıları, en az iki takım hâlinde alınır ve iş-
letmede istihdam edilen ısıl işlem operatörü tarafından onaylanır. Çıktıların bir takımı, işlet-
mede 2 yıl saklanarak denetimler sırasında kontrol görevlilerine sunulur. Çıktıların diğer takım
ya da takımları, ısıl işlem uygulaması yaptıran taraflara verilir. Bilgisayardaki kayıtlı bilgiler
de en az 2 yıl süre ile saklanır.

(3) Dielektrik ısıtma yöntemi ile ısıl işlem uygulamasına (DH) ilişkin özel esaslar, aşa-
ğıda belirtilmektedir.

a) Kalınlığı 20 cm’ yi geçmeyen ahşap ambalaj malzemelerinde uygulanılır ve uygula-
mada, ahşap yüzey sıcaklığı dahil, en fazla otuz dakika içerisinde 60 °C veya daha yüksek sı-
caklıklara ulaşılır.

b) Ahşap sıcaklık ölçerler, ahşap yüzeyine, doğru verileri elde edebilecek şekilde yer-
leştirilir.

c) Her ısıl işlem uygulaması; ısıl işlem testinde tespit edilen, ısıl işlem fırınının en yavaş
ısınan bölümündeki ahşap yüzeyine yerleştirilmiş olan dört adet ahşap sıcaklık ölçer ve ısıl iş-
lem fırınının ön ve arka kısmındaki en yoğun ahşap parçasının çekirdeğine yerleştirilmiş olan
iki adet ahşap sıcaklık ölçer ile sürekli izlenir.

ç) Yapılan her ısıl işlem uygulamasında, her bir ahşap ölçerden alınan değerlerin deği-
şimi; başlangıç sıcaklık değerlerinden itibaren, bir dakika süre ile 60 °C veya üzeri ahşap yüzey
sıcaklığının elde edildiği zamana kadar, birer dakikalık aralıklarla bilgisayar kayıtlarında gö-
rülür.

d) Isıl işlem uygulaması sırasında; ahşabın yüzey sıcaklıklarını ölçen ahşap sıcaklık öl-
çerlerden alınan değerler; ahşabın çekirdek sıcaklıklarını ölçen ahşap sıcaklık ölçerlerden alınan
değerlerden yüksek olamaz.
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e) Her ısıl işlem uygulamasından sonra, bilgisayar kayıtlarının, birer dakikalık verileri
içeren çıktıları, en az iki takım hâlinde alınır ve işletmede istihdam edilen ısıl işlem operatörü
tarafından onaylanır. Çıktıların bir takımı, işletmede 2 yıl saklanarak denetimler sırasında kont-
rol görevlilerine sunulur. Çıktıların diğer takım ya da takımları, ısıl işlem uygulaması yaptıran
taraflara verilir. Bilgisayardaki kayıtlı bilgiler de en az 2 yıl süre ile saklanır.

İşaretli ve kullanılmış ahşap ambalaj malzemelerine ilişkin esaslar
MADDE 8 – (1) İthal edilen veya ülke içerisinde kullanılmış olan, ISPM 15 işaretle-

mesi yapılmış ahşap ambalaj malzemesi; onarım veya yeniden üretim işlemi yapılmamış ve
karantina koşullarında muhafaza edilmiş olması şartıyla, yeniden ısıl işlem uygulaması ve
ISPM 15 işaretlemesi yapılmadan, ihraç edilecek bir mal ile birlikte kullanılabilir. ISPM 15
işaretlemesi yapılmış ahşap ambalaj malzemesinin, onarım ve yeniden üretim işlemlerinde
uyulması gerekli esaslar, aşağıda belirtilmektedir.

a) Onarım ve yeniden üretim işlemleri, izin belgeli işletmelerde yapılır. İzin belgeli iş-
letme harici bir yerde onarım veya yeniden üretim işlemi yapıldığının tespit edilmesi halinde;
yapanların, izin belgesi almadan ISPM 15 işaretlemesi yaptığına hükmedilir.

b) Onarımda kullanılacak her parçaya; onarım işlemini yapan izin belgeli işletme tara-
fından ısıl işlem uygulaması ve ISPM 15 işaretlemesi yapılır. İkinci defadan sonraki her onarım
işleminde; bu fıkranın (c) bendinde yer alan hükümler uygulanır.

c) Ahşap ambalaj malzemesinin yeniden üretimi halinde; ahşap ambalaj malzemesinin
tamamına, yeniden ısıl işlem uygulaması ve ISPM 15 işaretlemesi yapılır. Bu durumda, önceki
ISPM 15 işareti, boyama veya zımparalama ile yok edilir.

DÖRDÜncÜ BÖLÜM
ısıl İşlem Operatörü ve İstihdamı ve ısıl İşlem Operatörünün Görevleri

ısıl işlem operatörü ve istihdamı
MADDE 9 – (1) Isıl işlem operatörü olmak için, en az lise mezunu olan kişiler; mezu-

niyetini ispatlayan herhangi bir belge, T.C. kimlik numarası beyanı ve dilekçe ile müdürlüğe
başvuruda bulunur. Adaylar; ısıl işlem uygulamaları ve ISPM 15 işaretlemesi hakkında mü-
dürlük tarafından düzenlenecek üç günlük teorik ve pratik, ‘Isıl İşlem Operatör Eğitimi’ ne ka-
tılır. Eğitimin tamamına katılmak zorunludur. Eğitim sonunda, müdürlük tarafından yapılacak
sınavda, yüz üzerinden yetmiş ve daha fazla puan alan adaylar başarılı sayılır. Başarılı bulunan
adaylar adına, eğitimi düzenleyen müdürlükçe, Ek-4’ te yer alan ‘Isıl İşlem Operatör Belgesi’
düzenlenir. Isıl işlem operatör belgesi düzenlenenlerin listesi Genel Müdürlüğe bildirilir.

(2) İzin belgeli işletmelerin her birinde, en az bir ısıl işlem operatörü istihdam edilir.
İstihdam edilen her ısıl işlem operatörü ile ayrı ayrı iş sözleşmesi yapılır (ısıl işlem operatörü-
nün işletme sahibi veya ortağı olması durumu hariç). İzin belgeli işletmelerin herhangi birinde
istihdam edilen ısıl işlem operatörü, başka bir izin belgeli işletmede istihdam edilemez.

ısıl işlem operatörünün görevleri
MADDE 10 – (1) Isıl işlem operatörü, izin belgeli işletmelerde, bu Yönetmelik kapsa-

mında yapılan işlemleri, bu Yönetmeliğin 7 ve 8 inci maddeleri ile Ek-1’ de belirtilen esaslara
uygun olarak yapmakla görevlidir. Ayrıca, ısıl işlem operatörü; müdürlük veya il müdürlüğünce,
ısıl işlem operatörlerine yönelik düzenlenen eğitimlere katılır.

(2) Isıl işlem operatörü; iş sözleşmesi yaptığı izin belgeli işletmede bulunan bilgisayar
kontrollü otomasyon sistemi, ısıl işlem fırını ve ısıl işlem fırınını besleyen ısı kaynağının ça-
lıştırılması konusunda, ısıl işlem fırınını kuran işletmeden eğitim alır.

(3) Aşağıdaki durumlarda, ilgili ısıl işlem operatörlerinin, ısıl işlem operatör belgeleri
Genel Müdürlükçe iptal edilir.

a) Isıl işlem operatörünün istihdam edildiği izin belgeli işletmenin, bu Yönetmeliğin 7
ve 8 inci maddeleri ile Ek-1’ de belirtilen esaslardan herhangi birine aykırı işlem yaptığının
tespit edilmesi.
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b) Isıl işlem operatörünün; müdürlük veya il müdürlüğünce, ısıl işlem operatörlerine
yönelik düzenlenen eğitimlere katılmaması.

c) Isıl işlem operatörünün; iş sözleşmesi yaptığı izin belgeli işletme haricindeki bir izin
belgeli işletmede, aynı anda istihdam edildiğinin tespit edilmesi.

(4) Isıl işlem operatör belgesi iptal edilenlerin; ısıl işlem operatörü olmak için, iptal ta-
rihinden itibaren 2 yıl içerisinde yaptıkları başvurular kabul edilmez.

(5) Isıl işlem operatör kayıtları, Genel Müdürlükçe tutulur.

BEŞİncİ BÖLÜM
İzin Belgesine Esas Denetim, İzin Belgeli İşletmelerin Denetimi ve

İzin Belgesi Olmayan İşletmelerin Denetimi

İzin belgesine esas denetim
MADDE 11 – (1) İzin belgesine esas denetim; bir ziraat mühendisi ile bir orman en-

düstri mühendisinden oluşan kontrol görevlileri tarafından; bu Yönetmeliğin 7 nci maddesinin
birinci fıkrasının (d) bendi, ikinci fıkrasının (c), (ç), (e) ve (f) bentleri ve üçüncü fıkrasının (d)
bendinde belirtilen esaslara uygun olarak, aşağıdaki şekilde yapılır.

a) İşletmenin; başvuru belgelerinde yazılı olan adreste kurulu olup olmadığı ile 6 ncı
maddede yer alan şartlara uygun olup olmadığının kontrolü yapılarak, düzenlenecek raporda
belirtilir.

b) Isıl işlem testinde kullanılacak sıcaklık ölçer ve veri kayıt ekipmanlarının, başvuru
sahibi işletme tarafından; Türk Akreditasyon Kurumu tarafından akredite edilmiş kuruluşa, de-
netimin yapıldığı tarihten önceki son bir ay içerisinde kalibre ettirilmesi gerekir. Bu nedenle,
kalibrasyon sertifikalarının işletmede bulunduğu kontrol edilir ve raporda belirtilir.

c) Isıl işlem fırını ve ısıtma sisteminin teknik özelliklerini gösteren Ek-3 belgesi; ısıl
işlem fırınını kuran işletme tarafından düzenlenerek; ısıl işlem fırınını kuran ve kurduran ta-
raflarca imzalanır.

ç) İşletmede 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (k) bendi hükümlerine uygun karantina
odasının bulunup bulunmadığı ve amaca uygun kullanılıp kullanılmadığı tespit edilir.

d) İşletmenin, ısıl işlem fırınının kapasitesi ve işletmede istihdam edilen ısıl işlem ope-
ratörü bilgileri belirtilir.

e) Isıl işlem fırını ısıtma sistemi ve bilgisayar kontrollü otomasyon sisteminin, ısıl işlem
fırını ve karantina odasının iç ve dış bölgelerinin fotoğrafları alınır.

f) Isıl işlem fırınına; montaj işlemi yapılmış ahşap ambalaj malzemeleri, hava akışını
engellemeyecek şekilde istiflenir. İstiflenen ahşap ambalaj malzemesi miktarı, kapasite rapo-
runda hesaplanan ısıl işlem fırın kapasitesini aşamaz.

g) Bilgisayar kontrollü otomasyon sistemine; ısıl işlem testi yapılacak partide yer alan
ahşap ambalaj malzemesinin çeşidi ve adet cinsinden miktarı yazılır.

ğ) En az on üç adet ahşap sıcaklık ölçer, ısıl işlem testi yapılacak ahşap ambalaj mal-
zemelerine, fırının her tarafını temsilen, Ek-2’ de yer alan ahşap sıcaklık ölçer yerleşim şeması
örnek teşkil edecek şekilde yerleştirilir. Buhar fırınları veya kuru fırınlar ile ısıl işlem uygula-
ması (HT) yapılacak işletmelerde; ahşap sıcaklık ölçerler, ahşap ambalaj malzemesinin en kalın
yerine ve çekirdek sıcaklığını ölçecek derinliğe yerleştirilir. Derinliği 30 cm’ den fazla olan
ahşap ambalaj malzemesine ısıl işlem uygulaması yapılacağı durumlarda; sıcaklık ölçerler, ah-
şabın ucundan itibaren en az 30 cm derinliğe ve ahşabın merkezine yerleştirilir. Dielektrik ısıt-
ma yöntemi ile ısıl işlem uygulaması (DH); kalınlığı 20 cm’ yi geçmeyen ahşap ambalaj mal-
zemelerinde uygulanabilir ve bu yöntemi kullanacak işletmelerde yapılacak ısıl işlem testinde,
ahşap sıcaklık ölçerler, ahşap yüzeyine yerleştirilir.

h) Buhar fırınları veya kuru fırınlar ile ısıl işlem uygulaması (HT) yapılacak işletme-
lerde; ortam sıcaklığını ölçmek için iki adet sıcaklık ölçer konulur. Dielektrik ısıtma yöntemi
ile ısıl işlem uygulaması (DH) yapılacak işletmelerde; ısıl işlem fırınının ön ve arka kısmındaki
en yoğun ahşap parçalarının çekirdeğine, birer adet ahşap sıcaklık ölçer yerleştirilir.

27 Mayıs 2015 – Sayı : 29368                                RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 17



ı) Tüm şartların yerine getirilmesi hâlinde ısıl işlem testine başlanır. Buhar fırınları veya
kuru fırınlar ile ısıl işlem uygulaması (HT) yapılacak işletmelerde; kontrol görevlileri, ısıl işlem
testinde, ahşap ambalaj malzemelerinin; başlangıç sıcaklık değerlerinden itibaren, kesintisiz
en az otuz dakika süre ile 56 °C veya üzeri ahşap özü sıcaklığına ulaştığı zamana kadar bilgi-
sayar kontrollü otomasyon sistemince birer dakikalık aralıklarla kaydedildiğini bilgisayar ek-
ranında görmelidir. Dielektrik ısıtma yöntemi ile ısıl işlem uygulaması (DH) yapılacak işlet-
melerde; kontrol görevlileri, ısıl işlem testinde, ahşap ambalaj malzemelerinin; başlangıç sı-
caklık değerlerinden itibaren, bir dakika süre ile 60 °C veya üzeri ahşap yüzey sıcaklığının
elde edildiği zamana kadar, bilgisayar kontrollü otomasyon sistemince birer dakikalık aralık-
larla kaydedildiğini ve istenilen sıcaklığa, en fazla otuz dakika içerisinde ulaşıldığını bilgisayar
ekranında görmelidir.

i) Isıl işlem testinden sonra bilgisayardan; bilgisayar ana ekran çıktısı, başlangıç ve bitiş
çıktıları, grafik çıktısı ve birer dakikalık aralıklarla alınan sıcaklık verilerini içeren çoklu sayısal
çıktılar alınır. On üç ayrı noktadan ölçülen ahşap sıcaklıkları değerlendirilerek, fırının en geç
ısınan dört bölgesi tespit edilir ve Ek-2’ ye yazılır.

j) Bir işletmede, aynı veya farklı bilgisayar kontrollü otomasyon sistemine sahip birden
fazla ısıl işlem fırını olması halinde; her sistem ve fırın için ayrı ayrı ısıl işlem testi yapılarak
fırınların, ısıl işlem uygulamaları için uygunluğu tespit edilir.

k) Kontrol görevlilerince; ısıl işlem test sonuçlarının, bu Yönetmelik hükümlerine uy-
gun olduğunun tespit edilmesi halinde, işletmenin HT ve/veya DH işaretinin kullanımının uy-
gunluğuna dair, Ek-6’ da yer alan izin belgesine esas denetim raporu düzenlenir. Bu rapor; iş-
letmeden alınan fotoğraflar ve bilgisayar çıktıları, düzenlenen Ek-2 ve Ek-3 formları ve 5 inci
maddede belirtilen başvuru belgelerinin birer nüshası ile birlikte, Genel Müdürlüğe gönderilir.

İzin belgeli işletmelerin denetimi
MADDE 12 – (1) İzin belgeli işletmelerin denetimleri; birinci dönemde en geç haziran,

ikinci dönemde en geç aralık ayı içerisinde olmak üzere, yılda en az iki kez, bir ziraat mühendisi
ile bir orman endüstri mühendisinden oluşan kontrol görevlileri tarafından yapılır. Denetim-
lerde, ısıl işlem operatörleri de hazır bulunur.

(2) İzin belgesi sahibi işletmelerde, denetimler, aşağıdaki şekilde yapılır.
a) İşletmenin; izin belgesinde belirtilen adreste bulunup bulunmadığı, unvan değişikliği

yapıp yapmadığı, adresinin yetkili kurum veya kuruluş tarafından yapılan numarataj çalışmaları
nedeniyle değişip değişmediği ve işin bırakılması durumları tespit edilir.

b) İşletme yetkilileri, kontrol görevlileri tarafından yapılacak her denetimde; işletmeyi
denetime açmak veya açtırmak, kontrol görevlilerine her türlü yardım ve kolaylığı sağlamak,
istenilen bilgi ve belgeleri kontrol görevlilerine tam ve doğru olarak vermek veya verilmesini
sağlamak zorundadır. Aksine davranan işletme yetkilileri tespit edilir.

c) İşletmede bulunan; ısıl işlem fırınının veya bilgisayar kontrollü otomasyon sisteminin
değişmesi, ısıl işlem fırınının yerinin değişmesi, ısıl işlem fırını ya da bilgisayar kontrollü oto-
masyon sistemi sayısında artış olması durumları tespit edilir.

ç) İşletmenin; bu Yönetmeliğin 6 ncı maddesinde yer alan; taşıması gerekli şartlardan
herhangi birini kaybedip kaybetmediği tespit edilir.

d) İşletmenin; bu Yönetmeliğin 7 ve 8 inci maddeleri ile Ek-1’ de belirtilen esaslardan
herhangi birine aykırı işlem yapıp yapmadığı tespit edilir.

e) İşletmede, gerek görülmesi halinde, ısıl işlem testi yapılır.
f) İşletmede, gerek görülmesi halinde; ISPM 15 işaretlemesi yapılmış olan ahşap ambalaj

malzemelerinden numune alınır. Alınan numune; ısıl işlem uygulaması yapılıp yapılmadığı veya
zararlı organizma bulunup bulunmadığının tespitine yönelik analiz yapılmak üzere, müdürlük,
araştırma enstitü veya araştırma istasyon müdürlükleri ya da orman fakültelerine gönderilir.
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(3) Denetimlerde tespit edilen tüm hususlar, Ek-7’ de yer alan denetim tutanağına ya-
zılır. İki nüsha olarak düzenlenecek denetim tutanağının bir nüshası, denetim yapılan işletme
yetkilisine verilir.

(4) Yıl içerisinde düzenlenen ve izin belgesinin iptalini gerektiren hususları içeren de-
netim tutanakları, beklemeksizin Genel Müdürlüğe gönderilir. Ayrıca, dönem içerisinde yapılan
denetimlere ait veriler; birinci dönemde en geç haziran, ikinci dönemde en geç aralık ayı içe-
risinde, Ek-8’ de yer alan tabloya yazılarak Genel Müdürlüğe gönderilir.

İzin belgesi olmayan işletmelerin denetimi
MADDE 13 – (1) Haklarında, ISPM 15 işaretlemesi yaptığına yönelik şüphe oluşan

veya ihbar bulunan, izin belgesi sahibi olmayan işletmelerde; ISPM 15 işaretlemesi yapılıp ya-
pılmadığının tespiti amacı ile iki ziraat mühendisinden oluşan veya bir ziraat mühendisi ile bir
orman endüstri mühendisinden oluşan kontrol görevlilerince denetim yapılabilir. Denetimde
tespit edilen hususlar, düzenlenecek tutanakta belirtilir.

ALTıncı BÖLÜM
Yetkili komisyonun Oluşturulması, Çalışması ve Görevleri ve Ahşap Ambalaj

Malzemesi Tedarikçileri ve kullanıcılarının Sorumlulukları

Yetkili komisyonun oluşturulması, çalışması ve görevleri
MADDE 14 – (1) Yetkili Komisyon; Genel Müdürlükçe belirlenecek iki üye ve

TMMOB Orman Mühendisleri Odasının tespit edeceği bir üyenin katılımı ile 1 yıl görev yap-
mak üzere, üç üyeden oluşur. Genel Müdürlükçe belirlenecek iki üyeden biri, ilgili daire başkanı
olup, daire başkanı Yetkili Komisyon başkanıdır. Daire başkanlığında konu ile ilgili bir ziraat
mühendisi de komisyon üyesi olarak seçilir. Asil üyelerin bulunmadığı hallerde, Yetkili Ko-
misyon toplantısına katılmak üzere Genel Müdürlükten ve TMMOB Orman Mühendisleri Oda-
sından birer olmak üzere, iki yedek üye belirlenir.

(2) Yetkili Komisyon; zorunlu haller dışında ayda bir defa, ayın son haftası içerisinde,
Genel Müdürlükçe belirlenecek bir tarihte, üç asil üyenin katılımı ile toplanır. Asil üyelerin
bulunamayacağı toplantılara, yedek üyeler katılır. Daire başkanının olmadığı hâllerde, daire
başkan vekili, Yetkili Komisyona başkanlık eder. Yetkili komisyon, üye sayısının salt çoğunluğu
ile karar verir.

(3) Yetkili Komisyonun sekretarya hizmetleri Genel Müdürlükçe yürütülür. Genel Mü-
dürlük, ayrıca; bu Yönetmelik kapsamında yapılan ve Yetkili Komisyon kararı ile sonuçlanması
gereken başvurular hakkında, müdürlük veya il müdürlüğü tarafından Genel Müdürlüğe gön-
derilen belgelerin, bu Yönetmelik hükümlerine uygunluğunun kontrolünü ve belgeler hakkında,
Yetkili Komisyon toplantısı öncesi yapılması gereken yazışmaları yapar.

(4) Yetkili Komisyon; her ayın 21’ ine kadar müdürlük veya il müdürlüğü aracılığı ile
Genel Müdürlüğe ulaşan ve bu Yönetmelik hükümlerine uygunluğu belirlenerek Yetkili Ko-
misyon gündemine alınan başvurular hakkında, aşağıda belirtilen görevleri yürütür.

a) Bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinin birinci, ikinci, üçüncü ve dördüncü fıkralarında
belirtilen başvurular hakkındaki belgeleri görüşür ve karara bağlar.

b) Bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinin altıncı fıkrasında belirtilen ve işletme yeri, ısıl
işlem fırınının işletme içerisindeki yeri veya ısıl işlem fırını değişen işletmelerin, başvuruları
hakkındaki belgeleri görüşür ve karara bağlar.

c) İzin belgeleri ve ISPM 15 işaretleme izinlerini; bu Yönetmeliğin 19 uncu maddesinin
birinci fıkrasındaki hallerde iptal eder.

ç) İzin belgesi iptal edilen işletmelerce yapılan itirazları karara bağlar.
(5) Genel Müdürlük; bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinin beşinci fıkrasında yer alan

başvurular ile altıncı fıkrasında belirtilen ve işletme yeri, ısıl işlem fırınının işletme içerisindeki
yeri ve ısıl işlem fırını değişmeyen işletmelerin, başvuruları hakkındaki belgeleri değerlendi-
rerek karara bağlar.
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Ahşap ambalaj malzemesi tedarikçileri ve kullanıcılarının sorumlulukları
MADDE 15 – (1) İhracat amacıyla, ahşap ambalaj malzemeleri tedarikçileri ve kulla-

nıcılarının sorumlulukları aşağıda belirtilmektedir.
a) İzin belgesi sahibi firmalardan alınan, ısıl işlem uygulanarak ISPM 15 işaretlemesi

yapılmış olan ahşap ambalaj malzemeleri; üzerinde parti numaraları yer alan ısıl işlem çıktıları,
fatura ve irsaliye belgeleri, kontrol edilerek teslim alınır. Bu belgeler 2 yıl süre ile saklanır.

b) Ahşap ambalaj malzemeleri tedarikçileri ve kullanıcıları, ihracatta, en yakın zamanda
ısıl işlem uygulaması ve ISPM 15 işaretlemesi yapılmış ahşap ambalaj malzemelerini kullanır.

c) Ahşap ambalaj malzemeleri tedarikçileri ve kullanıcıları, ısıl işlem uygulaması ve
ISPM 15 işaretlemesi yapılmış ahşap ambalaj malzemeleri ile işaretsiz ahşap ambalaj malze-
melerini boş veya mal ile yüklenmiş olarak bir arada bulundurmamaktan sorumludur.

ç) Ahşap ambalaj malzemeleri kullanıcıları; ihracatta, bu Yönetmelik hükümlerine göre
ısıl işlem uygulaması ve ISPM 15 işaretlemesi yapılmış ahşap ambalaj malzemelerini kullan-
maktan sorumludur.

d) Ahşap ambalaj malzemeleri kullanıcıları, ISPM 15 işareti taşıyan ahşap ambalaj mal-
zemelerini kullanırken; ahşap ambalaj malzemelerinin, izin belgeli firmadan veya tedarikçiden
teslim alındığı süreden, malın Ülkemiz gümrüklerinden çıkışına kadar, bu malzemelerin ka-
rantina şartlarını sağlamaktan sorumludur.

e) Ahşap ambalaj malzemeleri tedarikçileri; ISPM 15 işareti taşıyan ahşap ambalaj mal-
zemelerinin, izin belgeli firmadan teslim alındığı süreden, kullanıcı ihracatçıya teslimine kadar,
karantina şartlarını sağlamaktan sorumludur.

f) Ahşap ambalaj malzemeleri tedarikçileri ve kullanıcıları, ısıl işlem uygulaması ve
ISPM 15 işaretlemesi yapılmış olan ahşap ambalaj malzemesinde herhangi bir onarım veya
yeniden üretim yapamaz.

YEDİncİ BÖLÜM
İdari Yaptırımlar

Askıya alma
MADDE 16 – (1) Bu Yönetmeliğin 6 ncı maddesinde yer alan, taşıması gerekli şart-

lardan herhangi birini kaybettiği tespit edilen izin belgeli işletmelere; 5996 sayılı Kanunun 38 inci
maddesinin birinci fıkrasının (e) bendi hükümlerine göre, altı ayı aşmamak üzere süre verilir
ve bu süre zarfında işletmelerin, ISPM 15 işaretleme izinleri askıya alınır.

(2) ISPM 15 işaretleme izni askıya alınan işletmelerin damga basma makinelerindeki
işaret kalıpları, kontrol görevlilerince tutanakla teslim alınır ve müdürlük veya il müdürlüğünde
tutulur. Verilen süre içerisinde olumsuzlukların giderilmesi durumunda askı işlemi sonlandırı-
larak işaret kalıpları işletmeye iade edilir.

(3) ISPM 15 işaretleme izni askıya alma işlemi; 5996 sayılı Kanunun 42 nci maddesinin
ikinci fıkrası hükmüne göre, kontrol görevlilerince uygulanır.

(4) Uygulanan, ISPM 15 işaretleme izni askıya alma işlemleri; beklemeksizin Genel
Müdürlüğe bildirilir.

İdari para cezası
MADDE 17 – (1) Aşağıda belirtilen durumlarda, ilgili işletme veya kişilere; 5996 sayılı

Kanunun 38 inci maddesinin birinci fıkrasının (e) bendinde belirtilen idari para cezaları uygu-
lanır.

a) İzin belgeli işletmelerin; bu Yönetmeliğin 7 ve 8 inci maddeleri ile Ek-1’ de belirtilen
esaslardan herhangi birine aykırı işlem yaptığının tespit edilmesi.

b) Çeşitli sebeplerle yurt dışından Genel Müdürlüğe, ISPM 15 işaretlemesi yapılmış
ahşap ambalaj malzemeleri hakkında alınan bildirim nedeniyle, bildirim yapan ülke yetkili oto-
ritesinden gönderilen resmi belge üzerinde yapılacak değerlendirme veya kontrol görevlilerince
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yapılacak denetim sonucunda; söz konusu ahşap ambalaj malzemelerine ISPM 15 işaretlemesi
yapmış olan izin belgeli işletmelerin, bu Yönetmeliğin 7 ve 8 inci maddeleri ile Ek-1’ de be-
lirtilen esaslardan herhangi birine aykırı işlem yaptığının tespit edilmesi.

c) Bu Yönetmelik kapsamındaki ahşap ambalaj malzemelerine, izin belgesi almadan
ISPM 15 işaretlemesi yapılması.

(2) Bu Yönetmeliğin, 12 nci maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendine aykırı davranan
işletme yetkililerine, 5996 sayılı Kanunun 41 inci maddesinin birinci fıkrasının (ç) bendinde
belirtilen idari para cezası uygulanır.

(3) İdari para cezaları, 5996 sayılı Kanunun 42 nci maddesinin ikinci fıkrası hükmüne
göre, il müdürünce uygulanır.

(4) Uygulanan idari para cezası işlemleri, beklemeksizin Genel Müdürlüğe bildirilir.

SEkİZİncİ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

uygun olmayan ahşap ambalaj malzemeleri
MADDE 18 – (1) Ahşap ambalaj malzemelerine, izin belgesi almadan ISPM 15 işa-

retlemesi yapılması veya izin belgeli işletmede, bu Yönetmeliğin 7 ve 8 inci maddeleri ile
Ek-1’de belirtilen esaslardan herhangi birine aykırı işlem yapıldığının tespit edilmesi hallerin-
de; işaretleme yapılan ahşap ambalaj malzemelerinin, 5996 sayılı Kanunun 32 nci maddesinin
birinci fıkrasının (a) bendine göre piyasaya arzı yasaklanır, piyasaya arz edilenler aynı fıkranın
(b) bendine göre, işaretleme yapan işletme tarafından toplanır. Ahşap ambalaj malzemeleri; iş-
letme tarafından toplatılmaması durumunda, 5996 sayılı Kanunun 42 nci maddesinin dördüncü
fıkrası gereği, ilgili il müdürlüğü veya müdürlük tarafından toplatılır, toplatma masrafının iki
katı tutarın işletme tarafından ödenmesi için bir aylık ödeme süresi verilir. Söz konusu ahşap
ambalaj malzemelerinde bulunan ISPM 15 işaretleri, işaretleme yapan işletme tarafından, ka-
zıma veya boyama yöntemi ile yok edilir.

İzin belgesi iptali
MADDE 19 – (1) Aşağıdaki hallerde, ilgili işletmelerin izin belgeleri ve ISPM 15 işa-

retleme izinleri iptal edilir.
a) İşletmenin ISPM 15 işaretleme izni askıya alındığı halde, verilen süre sonunda askıya

almayı gerektiren durumun devam ettiğinin tespit edilmesi.
b) İşletmenin; yetkili kurum veya kuruluş tarafından yapılan numarataj çalışmaları hariç

olmak üzere, izin belgesinde yazılı adreste bulunmadığının tespit edilmesi.
c) İşletmenin, işi bıraktığının tespit edilmesi.
ç) İşletmecilerin; il müdürlüğü, müdürlük veya Genel Müdürlüğe verdiği resmi belge-

lerde, tahrifat veya sahtecilik yaptığının tespit edilmesi.
d) İşletmecilerin, izin belgesinin iptalini talep etmesi.
(2) İzin belgeleri ve ISPM 15 işaretleme izinleri iptal edilen işletmelerin izin belgeleri

ve ISPM 15 işaret kalıpları, müdürlük veya il müdürlüğünce teslim alınır. Teslim alınan izin
belgeleri Genel Müdürlüğe gönderilir, işaret kalıpları ise imha edilir.

(3) İşletmecilerin isteği ile iptal edilenler hariç, izin belgesi iptal edilen işletmelerin;
iptal tarihinden itibaren 2 yıl içerisinde yaptıkları, izin belgesi başvuruları kabul edilmez.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik
MADDE 20 – (1) 4/12/2011 tarihli ve 28132 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Ahşap

Ambalaj Malzemelerinin Isıl İşleme Tabi Tutulması ve İşaretlenmesine Dair Yönetmelik yü-
rürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük
MADDE 21 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinden üç ay sonra yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 22 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı yürütür.
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Kültür ve Turizm Bakanlığından:

TAŞınMAZ kÜLTÜR VARLıkLARınA YARDıM SAĞLAnMASınA

DAİR YÖnETMELİk

BİRİncİ BÖLÜM

Amaç, kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç ve kapsam

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, özel hukuka tabi gerçek ve tüzel kişilerin

mülkiyetinde bulunan korunması gerekli taşınmaz kültür varlıklarının korunması, bakım ve

onarımı için Bakanlıkça yapılacak ayni, nakdi ve teknik yardımların usul ve esaslarını belirle-

mektir.

Dayanak

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, 21/7/1983 tarihli ve 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Var-

lıklarını Koruma Kanununun 12 nci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Bakan: Kültür ve Turizm Bakanını,

b) Bakanlık: Kültür ve Turizm Bakanlığını,

c) Geleneksel Yapı: Tarihi kimliğin öğelerini oluşturan, mekânsal, biçimsel ve yapısal

özellikleri ile tarihi çevre içindeki özgün konumunu koruyan veya belli dönemlerde müdahale

görmüş dönem eklerine sahip ancak Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu kapsamında

tescilli olmayan yapıları,

ç) Genel Müdür: Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürünü,

d) Genel Müdürlük: Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğünü,

e) İl Müdürlüğü: İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünü,

f) İl Müdürü: İl Kültür ve Turizm Müdürünü,

g) İlgili İdare: Belediyeleri, belediye sınırları dışında valilikleri ve kaymakamlıkları,

ğ) Kanun: 21/7/1983 tarihli ve 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanu-

nunu,

h) Komisyon: Taşınmaz Kültür Varlıklarına Yardım Komisyonunu,

ı) Koruma Bölge Kurulu: Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunu,

i) Taşra Teşkilatı: Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğüne doğrudan bağlı

taşra teşkilatını,

j) Taşınmaz Kültür Varlığı: Kanun kapsamında korunması gerekli taşınmaz kültür var-

lıklarını,

k) Tescil Kararı: Koruma Bölge Kurullarınca taşınmazın korunması gerekli kültür var-

lığı olarak tescil edilmesine ilişkin kararı,
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l) Yaklaşık Maliyet: Nakdi yardım yapılacak proje ve/veya uygulamaların tamamlana-

bilmesi için gerekli katma değer vergisi hariç bedelini,

m) Yeniden yapım (Rekonstrüksiyon): Tümüyle yıkılmış, yok olmuş ya da çok harap

durumda olan kültür varlığının yeniden yapılmasını,

ifade eder.

İkİncİ BÖLÜM

Yardım Esasları, konuları ve unsurları

Yardım esasları

MADDE 4 – (1) Yapılacak yardımlarda, taşınmaz kültür varlıklarının özgün konum,

tasarım, işlev, malzeme ve yapım tekniği niteliklerinin korunarak yaşamının sürdürülmesi, yar-

dım çalışmalarına ilgili idare katılımının sağlanması esastır.

Yardım konusu

MADDE 5 – (1) Taşınmaz kültür varlıklarına;

a) Taşınmaz kültür varlıklarının belgelenmesi, korunması ve onarımına yönelik hazır-

lanacak ve ilgili Koruma Bölge Kurulunca onaylanacak rölöve çizimi ve restorasyon projeleri

için proje yardımı,

b) İlgili Koruma Bölge Kurulunca onaylı projeler doğrultusunda yapılacak müdahaleler

için uygulama yardımı yapılır.

Yardım unsuru

MADDE 6 – (1) Taşınmaz kültür varlıkları için uygulanacak yardım unsurları nakdi,

teknik ve ayni yardımdır.

a) Bakanlıkça taşınmaz kültür varlıklarının korunması ve onarımı için proje ve uygu-

lama yardımı nakdi olarak yapılır.

1) Bakanlıkça uygun görülen tek yapı ölçeğinde proje hazırlama teknik şartnamesi ve

yaklaşık maliyet hazırlama yöntemi ile hazırlanan rölöve ve restorasyon projesi bedelinin Ko-

misyonca belirlenecek oranı dahilinde ve her halükarda 75.000,00 TL’yi geçmemek üzere proje

yardımı verilir.

2) Bakanlık ve/veya diğer kurumlarca kullanılan birim fiyat analizlerine göre hazırlanan

yaklaşık maliyetlerin; toplu başvurularda %80’ine, münferit başvurularda ise %70’ine kadar

ve her halükarda 300.000,00 TL’yi geçmemek üzere Komisyonca belirlenecek miktarlarda uy-

gulama yardımı verilir.

3) Nakdi uygulama yardımlarında, yardım yapılmasına karar verilen özel hukuka tabi

gerçek veya tüzel kişinin Komisyon tarafından belirlenecek oranda katkı yapması şartı aranır.

4) Birinci ve ikinci alt bentlerde yer alan parasal limitler her yıl Bakanlıkça Türkiye

İstatistik Kurumu tarafından yayımlanan bir önceki yılın genel Yurtiçi Üretici Fiyatları Endeksi

(Yİ-ÜFE) oranları esas alınarak yayımlanacak bir tebliğ ile güncellenir.

b) Bakanlıkça taşınmaz kültür varlıklarının korunması ve onarımı için proje hazırlan-

ması veya hazırlatılması ile proje ve uygulama aşamalarında ihtiyaç duyulan teknik yardım

yapılır.
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c) Komisyonca gerek görülmesi durumunda taşınmaz kültür varlıklarının korunması

ve onarımı için uygulama yardımının bir kısmına ya da tamamına ait inşaat malzemeleri Ba-

kanlık tarafından temin edilerek ayni yardım yapılır.

ç) Taşınmaz kültür varlığına nakdi ve/veya teknik ve/veya ayni yardım bir arada yapı-

labilir. Yardım unsurlarının birlikte kullanılarak yardım yapılması durumunda toplam yardım

miktarı maliyeti birinci ve ikinci alt bentlerde yer alan parasal limitleri aşamaz.

d) Yardım miktarları, yılı bütçesinde Bakanlığın ilgili tertibine tefrik edilen ödeneği

aşamaz. Yardımlar, bütçe imkânları göz önünde bulundurularak yapılır.

ÜÇÜncÜ BÖLÜM

Başvuru ve İnceleme

Başvuru

MADDE 7 – (1) Yardım başvuruları toplu başvuru ve münferit başvuru olarak iki şe-

kilde yapılır.

(2) Toplu başvuru, taşınmaz kültür varlıklarının sokak ve doku bütünlüğü içerisinde

korunabilmesi için ilgili idare katılımıyla toplu olarak yapılır.

a) Sokak ve doku bütünlüğü içinde yer alan taşınmaz kültür varlıklarına ait başvurular,

8 inci ve 9 uncu maddelerde istenilen belgeler ile toplu olarak ilgili idare tarafından alınır ve

varsa eksikleri tamamlatılır.

b) Toplu başvuruya konu doku bütünlüğü içerisinde değerlendirilen geleneksel yapıların

mal sahiplerinin muvafakati ile ruhsatlı diğer yapıların mal sahipleri ve müellif mimarların

muvafakati ilgili idare tarafından alınır.

c) Toplu uygulama yardımlarında özgün malzeme temini amacıyla varsa ayni yardım

ihtiyacı ilgili idare tarafından belirlenir ve başvuru dosyalarına eklenir.

ç) Tamamlanan başvuru dosyaları, yapı ve yapıların çevre ile ilişkisini gösteren imar

planı veya koruma amaçlı imar planı paftası (1/1000 varsa 1/500 ölçekli), imar durum belgesi

veya plan hükümleri, bunların bulunmaması halinde kadastral durumu gösterir güncel onaylı

hâlihazır haritalar ile birlikte, her yılın Mayıs ayı sonuna kadar İl Müdürlüğü kanalıyla Genel

Müdürlüğe iletilir.

d) İletilen başvurular Genel Müdürlükçe incelenir. Sokak ve doku bütünlüğü içinde bu-

lunan taşınmaz kültür varlıklarının en az %70’i için başvuru yapılmış olması şartı aranır.

e) Uygun görülen toplu başvurular değerlendirilmek üzere komisyona sunulur.

f) Toplu başvuruların Komisyonca uygun bulunması halinde 14 üncü madde hükümle-

rince protokol yapılır.

(3) Münferit başvuru, tek bir taşınmaz kültür varlığı için yapılır.

a) Münferit başvurular, 8 inci ve 9 uncu maddelerde belirtilen belgeler ile birlikte her

yıl Komisyonca belirlenen son başvuru tarihine kadar İl Müdürlüğüne yapılır.

b) Belge eksiği olan başvuru dosyaları ve uygulama yardımlarında yeniden yapım ta-

lepleri İl Müdürlüğünce Genel Müdürlüğe gönderilmez ve yılı içerisinde başvuru sahibine iade

edilir.
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c) Belgeleri tam olan başvuru dosyaları İl Müdürlüğünce son başvuru tarihinden itibaren

beş iş günü içerisinde Genel Müdürlüğe iletilir.

ç) Genel Müdürlüğe iletilen başvurular incelenir ve değerlendirilmek üzere Komisyona

sunulur.

(4) Yardım başvurusunun değerlendirilebilmesi için maliklerden herhangi birisinin baş-

vurusu yeterlidir.

(5) Bakanlıkça yardım yapılmış olan taşınmaz kültür varlığı için mücbir sebepler dı-

şında son ödeme tarihinden itibaren on yıl geçmeden aynı yardım konusunda yapılan başvurular

değerlendirilmez.

Proje yardımları için istenecek belgeler

MADDE 8 – (1) Proje yardımları için;

a) Yardım başvuru dilekçesi,

b) T.C. kimlik numarası beyanı,

c) Kanuni tebligat adresi ve iletişim bilgisi,

ç) Mal sahibi adına yapılacak başvurularda noter onaylı vekâletname ve/veya veraset

ilamı,

d) Taşınmaza ilişkin tescil kararı,

e) Başvuru tarihi itibarıyla son üç ay içinde alınmış mülkiyet belgesi,

f) Taşınmazın kadastral durumunu gösteren belge,

g) Projenin kapsamına, işin bitirilme süresine, yapı alanına ve yaklaşık maliyetine iliş-

kin mimar tarafından hazırlanan rapor,

ğ) Dijital ortamda yapının iç, dış ve yakın çevresini gösteren net çekilmiş fotoğraf al-

bümü,

h) Projeyi hazırlayacak mimarın uygulama aşamasında denetim işlemlerini gerçekleş-

tireceğine dair mimar tarafından imzalı taahhütname ile 12 nci maddenin birinci fıkrasının (ğ)

bendine göre prensip kararı alınması durumunda istenilecek belgeler,

talep edilir.

uygulama yardımları için istenecek belgeler

MADDE 9 – (1) Uygulama yardımları için;

a) Yardım başvuru dilekçesi,

b) T.C. kimlik numarası beyanı,

c) Kanuni tebligat adresi ve iletişim bilgisi,

ç) Mal sahibi adına yapılacak başvurularda noter onaylı vekaletname ve/veya veraset

ilamı,

d) Taşınmaza ilişkin tescil kararı,

e) Uygulamaya başlanabilmesi için gerekli tüm çizim, proje, bilgi ve belgelerin uygun

olduğuna ilişkin Koruma Bölge Kurulu kararı ve onaylı projeler,

f) Başvuru tarihi itibarıyla son üç ay içinde alınmış mülkiyet belgesi,

g) Taşınmazın kadastral durumunu gösteren belge,
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ğ) Uygulamanın kapsamına, işin bitirilme süresine, uygulama aşamalarına ve yaklaşık

maliyetine ilişkin mimar ve ilgili mühendislerce hazırlanan rapor,

h) Dijital ortamda yapının iç, dış ve yakın çevresini gösteren net çekilmiş fotoğraf al-

bümü,

ı) Uygulamayı gerçekleştirecek sorumlularla ilgili 12 nci maddenin birinci fıkrasının

(ğ) bendine göre prensip kararı alınması durumunda istenilecek belgeler,

talep edilir.

Başvuruların incelenmesi

MADDE 10 – (1) İl Müdürlüğü tarafından Genel Müdürlüğe iletilen yardım başvuruları

Genel Müdürlükçe veya taşra teşkilatınca mahallinde incelenir. İnceleme kapsamında;

a) Taşınmaza ilişkin teknik bilgileri içeren uzman görüşleri, Genel Müdürlükçe hazır-

lanan mevcut durum tespit formlarına işlenir.

b) Toplu başvuruların incelenmesinde yardım başvurusu yapılmış olma şartı aranmak-

sızın sokak ve doku bütünlüğü oluşturan tüm taşınmaz kültür varlıkları ve ilgili idarece ger-

çekleştirilmesi gereken hususlara yönelik teknik bilgileri içeren uzman görüşleri ayrıca rapor-

lanır.

c) Başvurularda iletilen yaklaşık maliyetler kontrol edilir.

ç) İnceleme formlarında restorasyon işinin taşınmaz kültür varlığının korunması için

zorunlu olup olmadığı ve aciliyet arz edip etmediği belirtilir.

DÖRDÜncÜ BÖLÜM

Değerlendirme, Sözleşme ve Protokol

komisyonun oluşumu

MADDE 11 – (1) Komisyon, Müsteşar Yardımcısı başkanlığında, Genel Müdür, ilgili

Genel Müdür Yardımcısı, Daire Başkanı ve Şube Müdüründen oluşur. Komisyon, kararlarını

salt çoğunlukla alır ve kararlar Müsteşar Onayı ile yürürlüğe girer.

(2) Komisyonun sekretarya hizmetleri Genel Müdürlüğün ilgili birimince yürütülür.

komisyonun görev ve yetkileri

MADDE 12 – (1) Komisyon;

a) Her yıl başvuruları değerlendirmek üzere Mart ayı sonuna kadar toplanır.

b) Mevcut durum tespit formlarına, uzman raporlarına ve 13 üncü maddede belirlenen

kriterlere göre başvuruları değerlendirir.

c) Değerlendirme sonucunda nakdi ve/veya ayni ve/veya teknik yardım alması uygun

görülen kültür varlıklarını belirler.

ç) Yardım alması uygun görülen kültür varlıklarına ilişkin kadastral bilgileri, yardım

yapılacak kişi, yardım miktarı, yardım unsurları ve ödeme şeklini kararında belirtir.

d) Uygulama yardım miktarının %20’sine kadar ilk ödeme yapılıp yapılmayacağına ka-

rar verir.

e) Her yıl bir sonraki yıl için son başvuru tarihlerini belirler.
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f) Her yıl yardım ödeneklerinin % 10’unu geçmeyecek nispette yedek yardım listesi

belirler. Bu oran Bakan Onayı ile arttırılabilir. Komisyonca yardım yapılmasına karar verilen

kültür varlıklarına yılı içinde herhangi bir sebeple yardım yapılamaması durumunda, yapıla-

mayan yardım miktarı toplamı, yılı yedek listesinde yer alan kültür varlıkları için kullanılır.

g) Fiziki olarak % 50 oranında gerçekleşmiş uygulama yardımlarına ve geçmiş yıllarda

gerçekleşememiş proje yardımlarına ilişkin olarak başvuru sahibinin talebi doğrultusunda, ger-

çekleşmemiş yardım miktarının ödenip ödenmeyeceğine ilişkin bütçe olanaklarına göre karar

alır. Uygulama yardımlarının gerçekleşmeyen kısmı için ödeme yapılmasına karar verilmesi

halinde nihai ödeme için 7 nci maddenin beşinci fıkrasında belirtilen süre kısıtlaması uygu-

lanmaz.

ğ) Bu Yönetmeliğin uygulanmasıyla ilgili konular ile proje ve uygulama işlerini ger-

çekleştirecek kişilerde aranacak teknik ve mesleki yeterliliklere ilişkin prensip kararı alabilir.

Prensip kararları Bakan Onayı ile yürürlüğe girer.

h) Komisyon gerek gördüğü hallerde toplantı yapar.

Değerlendirme

MADDE 13 – (1) Komisyon yardım taleplerini aşağıda belirtilen kriterlere göre de-

ğerlendirir;

a) UNESCO Dünya Mirası ve Geçici Miras Listelerinde bulunan alanlardaki taşınmazlar,

b) Sokak veya doku bütünlüğü oluşturan taşınmazlar,

c) Yapısal durumu itibarıyla onarımı aciliyet arz eden taşınmazlar,

ç) Mimari ve kültürel açıdan dönemsel ve bölgesel değer taşıyan taşınmazlar,

d) Proje ve uygulamaları yılı içinde tamamlanacak taşınmazlar.

Protokol

MADDE 14 – (1) Toplu başvurusu Komisyonca uygun bulunan ilgili idare ile Bakanlık

arasında imzalanan protokol kapsamında;

a) Yardım yapılan ve yapılacak taşınmazların bulunduğu sokak dokusunun bir bütün

olarak korunabilmesi için, varsa koruma amaçlı imar planı hükümlerine uygun olarak taşınmaz

kültür varlığı olmayan yapıların proje ve uygulamaları ile sokağı ve dokuyu tanımlayan mey-

dan, yeşil alan gibi öğelerin düzenlemesi, kentsel tasarım projesi, sokak döşemesi, kent mo-

bilyası, aydınlatma elemanları proje ve uygulamaları ilgili idarece yapılır veya yaptırılır. Bu

bent kapsamındaki proje ve uygulamalarda ortaya çıkabilecek tüm giderler ilgili idare tarafın-

dan karşılanır.

b) Tescilli olup yerinde olmayan taşınmazların yeniden yapım işlerinin ilgili idarece

yapılıp yapılmayacağı protokol kapsamında ayrıca değerlendirilir.

Sözleşme

MADDE 15 – (1) Müsteşar onayı ile kesinleşen Komisyon kararı İl Müdürlüklerine

bildirilir.

(2) Mal sahibi ve müellif mimarın sorumlulukları, yardım miktarı, ödeme şekli ve za-

manı, anlaşmazlık durumunda uyulacak hükümler, cezai hükümler ve ilgili diğer konuların yer

aldığı tip proje ve uygulama yardım sözleşmeleri Genel Müdürlükçe hazırlanır.
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(3) İl Müdürleri ile komisyonca yardım sağlanmasına karar verilen taşınmaz sahipleri

arasında sözleşme imzalanır. İmzalanan sözleşmenin onaylı bir nüshası Genel Müdürlüğe gön-

derilir.

BEŞİncİ BÖLÜM

Onay, Denetim, Ödeme ve Sözleşmenin Feshi

Proje onayı ve proje sözleşmesinin denetimi

MADDE 16 – (1) Proje yardımı süreci sözleşmenin imzalanması ile başlar. Proje yar-

dımı verilmesi uygun görülen taşınmaz kültür varlığına ilişkin müellif mimarınca hazırlanan

projeler, Koruma Bölge Kuruluna sunulur. Projelerin uygunluğu Koruma Bölge Kurulunca

değerlendirilerek onaylanıp onaylanmayacağına karar verilir. Proje yardımı sözleşmesi hüküm-

lerinin yerine getirilip getirilmediği Genel Müdürlük veya taşra teşkilatınca denetlenir.

uygulama ve uygulama sözleşmesinin denetimi

MADDE 17 – (1) Uygulama yardımı verilmesi uygun görülen taşınmaz kültür varlık-

larında yürütülen iş ve işlemleri incelemek üzere Genel Müdürlük ve/veya taşra teşkilatı ve/veya

İl Müdürlüğü teknik elemanlarından kontrol heyeti oluşturulur. Kontrol heyeti, Koruma Bölge

Kurulunca onaylı projeler doğrultusunda yardımın amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını

denetler.

(2) Yardım sözleşmesinin imzalanmasına müteakiben uygulamayı başlatmak ve hak sa-

hiplerini bilgilendirmek amacıyla; müellif mimar veya uygulama sorumlusu ile birlikte resto-

rasyon çalışmalarının önceliklerini belirleyen bir tutanak kontrol heyetince düzenlenir.

(3) Kontrol heyeti uygulama aşamalarında yerinde incelemeler yapar.

(4) Kontrol heyeti ödeme aşamalarında yardım ödemelerine esas olmak üzere denetleme

raporu düzenler. Bu rapor, yapılan işlere ilişkin metraj, ataşman ve fiyatları gösterir biçimde

ödemeye ilişkin belgeler ile uygulamanın Koruma Bölge Kurulunca onaylı projesine uygun

olarak gerçekleştiğini bildirir beyanı içerir.

(5) Yardım süreci sonunda hazırlanan denetleme raporuna uygulamanın Koruma Bölge

Kurulunca onaylı projesine uygun olarak tamamlandığına ilişkin müellif mimar raporu ile kont-

rol heyetinin yardım sürecine ilişkin görüş ve kanaatlerini belirten rapor eklenir.

(6) Uygulama yardımı sözleşmesi hükümlerinin yerine getirilip getirilmediği Genel

Müdürlük ve/veya taşra teşkilatınca denetlenir.

Toplu yardımların denetimi

MADDE 18 – (1) Komisyonca toplu yardım sağlanmasına karar verilen taşınmaz kültür

varlıklarına ilişkin hususlar yardım konusuna göre 16 ncı veya 17 nci maddeler doğrultusunda

denetlenir.

(2) Toplu başvurular için imzalanan protokol kapsamında, ilgili idarenin yükümlülük-

lerini yerine getirip getirmediği Genel Müdürlük ve/veya taşra teşkilatı ve/veya İl Müdürlüğü

tarafından denetlenir.
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Proje yardımı ödemeleri

MADDE 19 – (1) Projelerin ilgili Koruma Bölge Kurulunca onaylanmasının ardından,

onaylı projedeki yapı alanı esas alınarak proje bedeli hesaplanır. Komisyonca belirlenen bedeli

geçmemek şartıyla ödemeye esas yapı alanı ve maliyet hesabını gösterir belge düzenlenir. Bel-

gede belirtilen miktara göre hak sahibine ödeme yapılır. Yardım sözleşmesi tarihinden önce

Koruma Bölge Kurulunca onaylanan projelere ödeme yapılmaz.

uygulama yardımı ödemeleri

MADDE 20 – (1) Uygulama yardımlarında, 17 nci maddenin ikinci fıkrasında belirtilen

tutanağın imzalanmasından sonra, komisyon kararında yer alması halinde ilk ödeme miktarı

hak sahibine ödenir.

(2) Denetleme raporlarına göre uygulamanın, Komisyonca belirlenen yardım miktarı

ile ilgilisince karşılanacak katkı miktarının toplamının karşılığı olan işin en az %50’sinin fiziki

olarak gerçekleşmesi halinde karar verilen yardım miktarının %30’u oranında ara ödeme ya-

pılabilir.

(3) Nihai ödeme, müellif mimar raporu ve Komisyonca belirlenen yardım miktarı ile

ilgilisince karşılanacak katkı miktarının toplamının karşılığı olan işin tamamlandığına dair de-

netleme raporu doğrultusunda hak sahibine yapılır.

(4) Yardım miktarlarına esas olan ödenekler arşivlenmek üzere Genel Müdürlüğe ileti-

len denetleme raporları doğrultusunda ilgililerine ödenmek üzere İl Müdürlüğüne gönderilir.

Yılı içerisinde ödemesi gerçekleşemeyen yardımların durumu Komisyonca değerlendirilir.

Sözleşmenin feshi

MADDE 21 – (1) Aşağıda belirtilen hallerin Genel Müdürlük ve/veya taşra teşkilatı

ve/veya İl Müdürlüğünce tespit edilmesi durumunda sözleşmeler Genel Müdürlüğün uygun

görüşü doğrultusunda İl Müdürlüğünce feshedilir.

a) Yardımın amacına uygun şekilde kullanılmaması,

b) Yanlış bilgi ve belge verilmesi, yanıltıcı beyanda bulunulması,

c) Yardım almaktan vazgeçilmesi,

ç) Uygulama yardımlarında makul süre içerisinde işe başlanılmaması,

d) Koruma bölge kurulu onaylı projeye aykırı uygulama yapılması.

(2) Sözleşmenin feshi hallerinde hak sahibine ödenen yardımların tamamı geri alınır.

(3) Yardım miktarının ödendiği tarihten tahsil edileceği tarihe kadar geçen süre için he-

saplanacak yasal faiziyle birlikte bildirim tarihinden itibaren otuz gün içerisinde ödenmesi ge-

rektiği ilgiliye İl Müdürlüğünce yazılı olarak bildirilir. Bu süre içerisinde ödenmemesi halinde

alacak, genel hükümlere göre tahsil edilir.

(4) Sözleşme şartlarının yerine getirilememesi durumu mücbir sebeplere dayanıyorsa

Komisyon geri ödeme yapılmamasına veya ilgiliye süre verilmesine karar verebilir.
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ALTıncı BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

MADDE 22 – (1) 15/7/2005 tarihli ve 25876 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Taşın-

maz Kültür Varlıklarının Onarımına Yardım Sağlanmasına Dair Yönetmelik yürürlükten kal-

dırılmıştır.

Yürürlükten kaldırılan mevzuata ilişkin hükümler

GEÇİcİ MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin 8, 9, 10, 11, 12 ve 13 üncü maddeleri,

2015 yılı yardımları için 15/7/2005 tarihli ve 25876 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Ta-

şınmaz Kültür Varlıklarının Onarımına Yardım Sağlanmasına Dair Yönetmeliğe uygun olarak

2014 yılında yapılmış olan başvurulara uygulanmaz.

(2) 15/7/2005 tarihli ve 25876 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Taşınmaz Kültür

Varlıklarının Onarımına Yardım Sağlanmasına Dair Yönetmelik uyarınca yardımdan faydalan-

mış olan taşınmaz kültür varlıkları için bu Yönetmeliğin 7 nci maddesinin beşinci fıkrası hükmü

uygulanır.

(3) 24/6/1985 tarihli ve 18791 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Özel Hukuka Tabi

Gerçek ve Tüzel Kişilerin Mülkiyetinde Bulunan Korunması Gerekli Taşınmaz Kültür Varlık-

larının Onarımına Katkı Fonu Yönetmeliği kapsamında 3/3/2001 tarihinden önce kredi alanlar

hakkında sözleşmelerine göre işlem yapılır.

Yürürlük

MADDE 23 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 24 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Kültür ve Turizm Bakanı yürütür.

—— • ——
TEBLİĞLER

Ekonomi Bakanlığından:

İTHALATTA GÖZETİM uYGuLAnMASınA İLİŞkİn TEBLİĞ

(TEBLİĞ nO: 2010/9)’DA DEĞİŞİkLİk YAPıLMASı

HAkkınDA TEBLİĞ

MADDE 1 – 12/9/2010 tarihli ve 27697 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta

Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2010/9)’in 3 üncü maddesinin birinci fıkrası

aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir:

“(1) Gözetim belgesi taleplerine ilişkin başvuruların değerlendirmeye alınabilmesi için

Ek-1, Ek-3, Ek-4, Ek-5 ve Ek-6’daki Formların eksiksiz bir şekilde doldurulması ve Ek-2’deki

belgelerle birlikte eksiksiz bir şekilde İthalat Genel Müdürlüğüne iletilmesi gerekmektedir.”

MADDE 2 – Aynı Tebliğin ekinde yer alan “Ek-2” ekteki şekliyle değiştirilmiş ve aynı

Tebliğe ekte yer alan “Ek-3”, “Ek-4”, “Ek-5” ve “Ek-6” eklenmiştir.

MADDE 3 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 4 – Bu Tebliğ hükümlerini Ekonomi Bakanı yürütür.
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Ekonomi Bakanlığından:
İTHALATTA HAkSıZ REkABETİn ÖnLEnMESİnE İLİŞkİn TEBLİĞ

(TEBLİĞ nO: 2015/20)

Başvuru ve mevcut durum
MADDE 1 – (1) 20/10/2006 tarihli ve 26325 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İtha-

latta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin 2006/28 sayılı Tebliğ ile Çin Halk Cumhuriyeti
(ÇHC) menşeli “kontrplak” ithalatında dampinge karşı kesin önlem yürürlüğe konulmuştur.
10/07/2012 tarihli ve 28349 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 2012/16 sayılı İthalatta Haksız
Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ ile tamamlanan nihai gözden geçirme soruşturması
(NGGS) kapsamında anılan önlemin devamına karar verilmiştir.

(2) Kontrplak Üreticileri Derneği (KONÜDER) ÇHC menşeli kontrplakların ithalatında
uygulanmakta olan dampinge karşı önlemin Bulgaristan ve Vietnam üzerinden menşe saptır-
ması yapılarak etkisiz kılındığı iddiasıyla Bakanlığımıza başvuruda bulunmuştur.

(3) Mezkur önlemin etkisiz kılındığına ilişkin iddia ve bulgular 4412 sayılı Kanun ile
değişik 3577 sayılı İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Kanun, 20/10/1999 tarihli
ve 99/13482 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe giren İthalatta Haksız Rekabetin Ön-
lenmesi Hakkında Karar (Karar) ve İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Yönet-
melik (Yönetmelik) hükümleri çerçevesinde değerlendirilmiştir.

Soruşturma konusu eşya
MADDE 2 – (1) Soruşturma konusu eşya 4412.10, 4412.31, 4412.32 ve 4412.39 Gümrük

Tarife Pozisyonları (GTP) altında yer alan “kontrplaklar”dır.
(2) Bu aşamada belirtilen GTP’ler bilgi amaçlı verilmiş olup, bağlayıcı nitelikte değildir.
Önlemlerin etkisiz kılınmasına ilişkin bulgular
MADDE 3 – (1) İnceleme konusu üründe toplam ithalatımız 2012 yılında 265.006 m3

iken, 2013 yılında bir önceki yıla göre %8,5 oranında artarak 287.695 m3, 2014 yılında ise bir
önceki yıla göre %9,4 oranında artarak 314.652 m3 olarak gerçekleşmiştir. ÇHC menşeli kontr-
plak ithalatının 2012 yılında 444 m3 iken, 2013’de %74 oranında gerileyerek 115 m3’e düştüğü;
buna karşın başvuru konusu iki ülkeden yapılan toplam ithalatın aynı dönemde % 19 oranında
artarak 19.831 m3’den 23.682 m3’e çıktığı belirlenmiştir. 2014 yılında ÇHC menşeli ithalat
267 m3, başvuru konusu iki ülkeden yapılan toplam ithalat ise 43.656 m3 olarak kaydedilmiştir.

(2) Vietnam’dan önlem (NGGS) öncesinde gerçekleştirilen ithalat 2010 yılında 3.250 m3

iken, 2013 yılında 10.052 m3’e, 2014 yılında ise 24.065 m3’e yükselmiştir. Toplam ithalat için-
de Vietnam’ın payı 2010 yılında % 2 iken 2014 yılında %8’e ulaşmıştır.

(3) Bulgaristan’dan yapılan ithalat 2010 yılında 13.243 m3 iken 2014 yılında 19.591 m3’e
yükselmiştir. Toplam ithalat içinde Bulgaristan’ın payı 2010-2014 yılları itibariyle yaklaşık % 6
seviyesinde gerçekleşmiştir.

(4) Yapılan incelemeler ve ilgili ülkelerdeki Ticaret Müşavirliklerimiz aracılığıyla elde
edilen bilgiler doğrultusunda, yürürlükteki dampinge karşı önlemin Bulgaristan ve Vietnam
üzerinden etkisiz kılındığına dair ciddi şüphe hasıl olmuştur.

karar ve işlemler
MADDE 4 – (1) Anılan başvuru sonrası yapılan incelemeler sonucunda Bulgaristan ve

Vietnam menşeli/çıkışlı söz konusu eşya için İthalatta Haksız Rekabeti Değerlendirme Kuru-
lu’nca, Yönetmeliğin 38 inci maddesi çerçevesinde önlemlerin etkisiz kılınmasına karşı soruş-
turma açılmasına karar verilmiştir.

(2) Soruşturma, Ekonomi Bakanlığı İthalat Genel Müdürlüğü (Genel Müdürlük) tara-
fından yürütülecektir.
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Soru formları ve bilgilerin toplanması
MADDE 5 – (1) Soruşturma için gerekli bilgilerin temini amacıyla, söz konusu eşyanın

bilinen ithalatçılarına ve soruşturma kapsamına giren bilinen yabancı üretici/ihracatçılarına so-
ruşturmanın açılışına ilişkin bildirim gönderilecektir. Bildirimi almayan tarafların soru formunu
Ekonomi Bakanlığı internet sayfasındaki ilgili bölümden indirmeleri mümkün bulunmaktadır.

(2) Öte yandan, ilgili üretici ve ihracatçılara iletilmesini kolaylaştırmak ve çabuklaştır-
mak amacıyla, soruşturmaya konu Bulgaristan ve Vietnam’ın Ankara Büyükelçiliklerine de
soru formu gönderilecektir.

(3) Soruşturmaya ilişkin yazılı ve sözlü iletişim Türkçe yapılacaktır. İlgili tarafların
soru formuna ilişkin yanıtlarını ve bu yanıtlar dışında kalan tüm bilgi, belge, görüş ve taleplerini
yazılı olarak Türkçe sunmaları gerekmektedir.

Süreler
MADDE 6 – (1) Soru formunu cevaplandırma süresi, soruşturma açılmasına dair bil-

dirimin gönderildiği tarihten itibaren posta süresi dahil 37 gündür. Tebliğ’in 5 inci maddesinde
belirtilen bildirimin gönderilmediği ilgili taraflar ise, bu Tebliğ’in yayımı tarihinden itibaren
işleyecek 37 günlük süre ile bağlıdırlar.

(2) Soru formunda istenilen bilgilerin haricinde, soruşturmayla ilgili olduğu düşünülen
diğer bilgi, belge ve görüşlerin dikkate alınabilmesi için, söz konusu bilgi, belge ve görüşlerin,
bu Tebliğ’in yayımı tarihinden itibaren en geç 37 gün içinde Genel Müdürlüğe yazılı olarak
ulaştırılması gerekmektedir.

(3) Soruşturmanın sonucundan etkilenebileceklerini iddia eden diğer ilgili tarafların da
(yerli üreticiler, ithalatçılar, ilgili meslek kuruluşları, tüketici dernekleri, üretim dalındaki işçi
veya işveren sendikaları, vb.) görüşleri ile konuya ilişkin her türlü bilgi ve belgeyi bu Tebliğin
yayımı tarihinden itibaren 37 gün içinde yazılı olarak Genel Müdürlüğe bildirmeleri gerek-
mektedir.

İşbirliğine gelinmemesi
MADDE 7 – (1) Yönetmeliğin 26 ncı maddesinde belirtildiği üzere, taraflardan birinin

belirtilen süreler içinde gerekli bilgiyi sağlayamaması veya yanlış bilgi vermesi ya da bilgi
vermeyi reddetmesi veya soruşturmayı engellediğinin anlaşılması halinde soruşturmaya ilişkin
karar, olumlu veya olumsuz, mevcut verilere göre alınacaktır.

Geçici önlem alınması, vergilerin geriye dönük uygulanması
MADDE 8 – (1) Karar’ın ilgili maddeleri uyarınca, soruşturma süresince geçici önlem

uygulanması kararlaştırılabilir ve kesin önlem geriye dönük olarak uygulanabilir.
(2) Önlemlerin uygulanmasında başlamış işlem kavramı ve istisnası bulunmamaktadır.
Yetkili merci ve adresi
MADDE 9 – (1) Soruşturmayla ilgili bilgi ve belgeler ile görüşlerin aşağıda belirtilen

yetkili mercie iletilmesi gerekmektedir:
T.C. Ekonomi Bakanlığı
İthalat Genel Müdürlüğü
İthalat Politikalarını İzleme ve Değerlendirme Dairesi
İnönü Bulvarı No: 36, 06510 Emek/ANKARA
Tel: +90 (312) 204 77 88; 204 77 01
Faks +90 (312) 204 86 33
e-posta: oek187@ekonomi.gov.tr
Soruşturmanın başlangıç tarihi
MADDE 10 – (1) Soruşturma, bu Tebliğin yayımı tarihinde başlamış kabul edilir.
Yürürlük
MADDE 11 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 12 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Ekonomi Bakanı yürütür.
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Gıda,Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından:
BİTkİSEL ÜRETİME DESTEkLEME ÖDEMESİ

YAPıLMASınA DAİR TEBLİĞ
(TEBLİĞ nO: 2015/21)

BİRİncİ BÖLÜM
Amaç, kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Tebliğ, ülkemizde bitkisel üretimi arttırmak, kaliteyi yükseltmek,

sürdürülebilirliği sağlamak ve çevreye duyarlı alternatif tarım tekniklerinin geliştirilmesine
yönelik, çiftçilere destekleme yapılmasına ilişkin usul ve esasların belirlenmesi amacıyla ha-
zırlanmıştır.

kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ, 16/3/2015 tarihli ve 2015/7495 sayılı Bakanlar Kurulu Ka-

rarı ile yürürlüğe konulan 2015 yılında yapılacak Mazot, Gübre ve Toprak Analizi Desteği,
Sertifikalı Tohum Kullanımı Desteği, Sertifikalı Tohum Üretimi Desteği, Sertifikalı Fidan/Çilek
Fidesi ve Standart Fidan Kullanımı Desteği, İyi Tarım Uygulamaları Desteği, Organik Tarım
Desteği, Türkiye Tarım Havzaları Üretim ve Destekleme Modeline Göre Yağlı Tohumlu Bitkiler
ve Hububat Baklagil Fark Ödemesi Desteği, İlave Sözleşmeli Üretim Desteği, Yem Bitkileri
Üretimi Desteği ödemeleri ile uygulamalarda görev alacak kurum ve kuruluşların belirlenmesi,
tarımsal faaliyette bulunan çiftçilere yapılacak destekleme ödemelerine ilişkin usul ve esasları
kapsar.

Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Tebliğ, 18/4/2006 tarihli ve 5488 sayılı Tarım Kanununun 19 uncu

maddesi ile 16/3/2015 tarihli ve 2015/7495 sayılı 2015 Yılında Yapılacak Tarımsal Destekle-
melere İlişkin Bakanlar Kurulu Kararına dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar ve kısaltmalar
MADDE 4 – (1) Bu Tebliğde geçen;
a) Alım, satım belgesi: 4/1/1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanununda belirtilen

şartlara uygun olarak düzenlenen ve çiftçiler tarafından ibraz edilen belgenin ikinci sureti ya
da onaylı fotokopisini,

b) Bakanlar Kurulu Kararı: 16/3/2015 tarihli ve 2015/7495 sayılı 2015 Yılında Yapıla-
cak Tarımsal Desteklemelere İlişkin Bakanlar Kurulu Kararını,

c) Bakanlık: Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığını,
ç) Banka: T.C. Ziraat Bankası A.Ş.’yi,
d) Bilgi işlem merkezi: Bakanlık Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığını,
e) Borsa tescil beyannamesi: 18/5/2004 tarihli ve 5174 sayılı Türkiye Odalar ve Borsalar

Birliği ile Odalar ve Borsalar Kanununa göre düzenlenmiş belgeyi,
f) BÜGEM: Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğünü,
g) Çiftçi: Mal sahibi, kiracı, yarıcı veya ortakçı olarak devamlı veya en az bir üretim

dönemi veya yetiştirme devresi tarımsal üretim yapan gerçek ve tüzel kişileri,
ğ) Çiftçi kayıt sistemi (ÇKS): Bakanlık tarafından oluşturulan çiftçilerin kayıt altına

alındığı tarımsal veri tabanını,
h) ÇKS belgesi: Düzenleme tarihi itibariyle çiftçilerin ÇKS’de yer alan bilgilerini gös-

terir belgeyi,
ı) Enstitü: Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğüne bağlı araştırma ens-

titülerini,
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i) Fark ödemesi desteği: Türkiye Tarım Havzaları Üretim ve Destekleme Modeline Gö-
re; yağlık ayçiçeği, soya fasulyesi, kanola, dane mısır, aspir, zeytinyağı, buğday, arpa, çavdar,
tritikale, yulaf, çeltik, kuru fasulye, nohut, mercimek ve yurt içerisinde üretilip sertifikalandı-
rılan tohumu kullanarak kütlü pamuk üreterek satışını gerçekleştiren çiftçilere Bakanlar Kurulu
Kararı uyarınca yapılacak ödemeyi,

j) Fidan: Destekleme kapsamında yer alan sertifikalı/standart fidanı,
k) Fidan sertifikası: Fidana ait bilgileri içeren ve Bakanlıkça yetkilendirilen sertifikas-

yon kuruluşlarınca düzenlenen belgeyi,
l) Fidan üreticisi: Meyve ve asma türlerinde üretim materyali ve fidan üreten, işleyen

ve pazarlayan gerçek veya tüzel kişileri,
m) Fide: Destekleme kapsamında yer alan sertifikalı çilek fidesini,
n) Fide üreticisi: Çilek fidesini üreten, işleyen ve pazarlayan gerçek veya tüzel kişileri,
o) Geçiş süreci: Organik Tarım Yönetmelik hükümlerine göre faaliyete başlanmasından

ürünün organik olarak sertifikalandırılmasına kadar geçen dönemi,
ö) İl/ilçe keşif komisyonu: Çiftçi Kayıt Sistemi Yönetmeliğine dayanılarak oluşturulan

il/ilçe keşif komisyonunu,
p) İl/ilçe müdürlüğü: Bakanlık il/ilçe müdürlüğünü,
r) İl/ilçe tahkim komisyonu: Çiftçi Kayıt Sistemi Yönetmeliğine dayanılarak oluşturulan

il/ilçe tahkim komisyonunu,
s) İl/ilçe tespit komisyonu: Çiftçi Kayıt Sistemi Yönetmeliğine dayanılarak oluşturulan

il/ilçe tespit komisyonunu,
ş) İTUB: Bakanlık il müdürlüklerinde oluşturulan İyi Tarım Uygulamaları birimlerini,
t) İTUD: İyi Tarım Uygulamaları desteğini,
u) İyi Tarım Uygulamaları (İTU): İyi Tarım Uygulamaları Yönetmeliğine göre yapılan

tarımsal faaliyeti,
ü) İyi Tarım Uygulamaları Yönetmeliği (İTUY): 7/12/2010 tarihli ve 27778 sayılı Resmî

Gazete’de yayımlanan İyi Tarım Uygulamaları Hakkında Yönetmeliği,
v) Kapama bağ/bahçe: Destekleme kapsamındaki tek türle dikim normlarına uygun ola-

rak toplam alan üzerinde tesis edilmiş alanı,
y) Kontrol tutanağı: İl/ilçe müdürlüğü tarafından kapama bağ/bahçe tesis yılından iti-

baren beş yıl boyunca her yıl yapılan kontroller sonucunda düzenlenen ve bir örneği Ek-20’de
yer alan belgeyi,

z) Organik statü: Geçiş sürecini tamamlamış organik ürünü,
aa) Organik tarım bilgi sistemi (OTBİS): Organik tarım yapan çiftçi, arazi, ürün, kontrol

bilgileri, hayvansal üretim ve sertifika bilgilerinin bulunduğu Bakanlıkça oluşturulan veri ta-
banını,

bb) Organik Tarım Yönetmeliği: 18/8/2010 tarihli ve 27676 sayılı Resmî Gazete’de ya-
yımlanan Organik Tarımın Esasları ve Uygulanmasına İlişkin Yönetmeliği,

cc) Organik tarım: Organik Tarım Yönetmeliğine göre yapılan tarımsal faaliyeti,
çç) Organik ürün sertifikası: Bütün kontrol yöntemlerinin uygulanması sonucu organik

ürünün ve organik girdinin mevzuata uygun olduğunu gösteren belgeyi,
dd) OTB: Bakanlık il müdürlüklerinde kurulu bulunan organik tarım birimlerini,
ee) OTD: Organik tarım desteğini,
ff) Örtüaltı kayıt sitemi (ÖKS): 25/6/2014 tarihli ve 29041 sayılı Resmî Gazete’de ya-

yımlanan Örtüaltı Kayıt Sistemi Yönetmelik hükümleri çerçevesinde Bakanlık tarafından oluş-
turulan örtüaltı kayıt sistemini,

gg) ÖKS belgesi: Düzenleme tarihi itibariyle, örtüaltı üretimi yapan çiftçilerin ÖKS’de
yer alan bilgilerini gösterir belgeyi,
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ğğ) Örtüaltı tarım arazisi: ÇKS’de ve Örtüaltı Üretiminin Kayıt Altına Alınması Hak-
kında Yönetmelik hükümleri çerçevesinde oluşturulan ÖKS’de kayıtlı arazileri,

hh) Patates siğili görülen iller: Adana, Giresun, Gümüşhane, Kayseri, Niğde, Nevşehir,
Ordu ve Trabzon illerini,

ıı) Patates siğili hastalığı görülen alanlar: Patates siğili hastalığından etkilendiği tespit
edilen ve karantina uygulanan bulaşık alanlar ile güvenlik kuşağı alanlarını,

ii) Sertifikalı fidan: Yurt içinde üretilip yetkili kuruluşlarca düzenlenen Fidan Sertifi-
kasında fidan sınıfı “sertifikalı” olarak belirtilen ve ürün elde etmek amacıyla çiftçinin diktiği
fidanı,

jj) Sertifikalı fide: Yurt içinde üretilip yetkili kuruluşlarca sertifikalandırılan ve ürün
elde etmek amacıyla çiftçinin diktiği çilek fidesini,

kk) Sertifikalı tohum: Yurt içinde üretilip, sertifikalandırılan elit, orijinal ve sertifikalı
kademedeki tohumluğu,

ll) Sistem: Bakanlıkça geliştirilen uygulama yazılımını,
mm) Sözleşmeli üretim: 26/4/2008 tarihli ve 26858 sayılı Resmî Gazete’de yayımla-

narak yürürlüğe giren Sözleşmeli Üretim ile İlgili Usûl ve Esaslar Hakkında Yönetmelik doğ-
rultusunda yapılan tarımsal üretimi,

nn) Standart fidan: Yurt içinde üretilip yetkili kuruluşlarca düzenlenen Fidan Sertifika-
sında fidan sınıfı “standart” olarak belirtilen veya Standart Fidan Belgesine sahip olan ve ürün
elde etmek amacıyla çiftçinin diktiği fidanı,

oo) Tarım arazisi: ÇKS ve/veya OTBİS’te kayıtlı olan arazileri,
öö) Tarım parseli: Tarım arazisi sınırları içerisinde kalan ve salt tarımsal üretim faaliyeti

gerçekleştirilen her bir arazi parçasını,
pp) Tarımsal faaliyet: Tarım arazisi üzerinde tarımsal üretim kaynaklarını fiilen kulla-

narak bitkisel ürünlerin üretilmesi veya yetiştirilmesini,
rr) Tarımsal üretim sözleşmesi: 26/4/2008 tarihli ve 26858 sayılı Resmî Gazete’de ya-

yımlanarak yürürlüğe giren Sözleşmeli Üretim ile İlgili Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik
hükümleri doğrultusunda çiftçi ile alıcı arasında düzenlenen tarımsal üretim sözleşmesini,

ss) Tasiriye faturası: Maliye Bakanlığı tarafından bastırılan, müteselsil seri ve sıra numarası
taşıyan, vergi dairesine kayıtlı gerçek ve tüzel kişi niteliğindeki zeytin sıkma tesislerince çift-
çiden teslim alınan zeytinin sıkma bedeli karşılığında düzenlenen ve çiftçinin adı soyadı, bağlı
olduğu il, ilçe ve köyünü gösterir şekilde açık adresi, çiftçi tarafından getirilen zeytinin kilosu,
cinsi ve elde edilen yağ miktarını gösterir faturayı,

şş) TBS: Tarım Bilgi Sistemini,
tt) Tohum üreticisi: Tohumları yetiştiren ve/veya tohum yetiştiricilerine sözleşmeli ola-

rak yetiştirten, işleyen ve pazarlayan gerçek veya tüzel kişileri,
uu) Tohumluk bayisi: 15/5/2009 tarihli ve 27229 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan

Tohumculuk Sektöründe Yetkilendirme ve Denetleme Yönetmeliği çerçevesinde tohumluk ba-
yisi belgesi almış olan gerçek veya tüzel kişileri,

üü) Tohum sertifikası: Tohumun sınıf ve kademesini belirten, Bakanlık tarafından gö-
revlendirilmiş sertifikasyon kuruluşlarınca düzenlenen belgeyi,

vv) Tohumluk sertifikasyon kuruluşu: Tohumlukların tarla ve laboratuvar kontrolleri
sonucunda genetik, fiziksel, biyolojik ve sağlıkla ilgili değerlerinin standartlara uygunluğunu
tespit eden ve belgelendiren Bakanlıkça yetkilendirilmiş kuruluşu,

yy) Tohum üretici belgesi: Tohumları üreten ve/veya tohum yetiştiricilerine sözleşmeli
olarak ürettiren, işleyen, satışa hazırlayan ve dağıtan gerçek veya tüzel kişilerin aldığı belgeyi,

zz) Tohum yetiştiricisi: Sözleşmeli olarak tohum üreticileri adına yetiştiricilik yapan
gerçek veya tüzel kişileri,
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aaa) Tohumluk: Bitkilerin çoğaltımı için kullanılan tohum, yumru, fide, fidan, çelik
gibi generatif ve vegetatif bitki kısımlarını,

bbb) TTSM: Tohumluk Tescil ve Sertifikasyon Merkez Müdürlüğünü,
ccc) Üretim yılı: Tek yıllık ürün türleri için ürünün hasat edildiği yılı, çok yıllık ürün

türleri için ekim dikim tarihi ile son hasat tarihi arasındaki her bir yılı,
ççç) Yetkilendirilmiş kuruluş: Organik tarım ve iyi tarım uygulamalarında kontrol ve

sertifikasyon kuruluşu, kontrol kuruluşu veya sertifikasyon kuruluşu olarak Bakanlık tarafından
yetki verilmiş gerçek veya tüzel kişileri,

ddd) Yetkilendirilmiş tohumculuk kuruluşu (YTK): Tohumluk üretici belgesine sahip,
ilgili alt birliklere üye ve Bakanlık tarafından yetkilendirilen gerçek veya tüzel kişileri,

eee) Yönetmelik: 27/5/2014 tarihli ve 29012 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Çiftçi
Kayıt Sistemi Yönetmeliğini,

fff) Zeytinyağı: Naturel sızma zeytinyağı, naturel birinci zeytinyağı veya ham zeytin-
yağı/rafinajlık zeytinyağlarını içeren naturel zeytinyağlarını,

ifade eder.

İkİncİ BÖLÜM
Yetki ve Denetim

Görevli kurum ve kuruluşlar
MADDE 5 – (1) Bu Tebliğde sayılan destekleme uygulamaları, BÜGEM, il/ilçe tahkim

komisyonları, il/ilçe müdürlükleri, il/ilçe keşif ve il/ilçe tespit komisyonları ve yetkilendirilmiş
kuruluşlar tarafından yürütülür.

Tahkim komisyonlarının görevleri
MADDE 6 – (1) Tahkim komisyonları, bu Tebliğ hükümlerinin uygulanması sırasında

ortaya çıkan ihtilaflı konuları çözmeye ve karar almaya yetkilidir. İl tahkim komisyonu; merkez
ilçede, ilçe tahkim komisyonunun görevlerini de yapar. Tahkim komisyonları Yönetmelikte
belirtilmiş olan görevlerine ilave olarak aşağıdaki görevleri yapar:

a) Gerçeğe aykırı beyanda bulunanlar hakkında gerekli hukuki işlemlerin yapılması
için karar alır ve ilgili mercilerce uygulanması yönünde girişimde bulunur. Gerçeğe aykırı be-
yanda bulunan çiftçilerin bu Tebliğde anılan destekleme ödemelerinden faydalandırılmamasını
değerlendirir ve karara bağlar. Eğer, destekleme ödemesi yapılmış ise yapılan ödemenin tama-
mının geri alınması hakkında karar alır. İdarî hata sonucu düzenlenen belgelerle yapılan öde-
meler hariç, haksız yere yararlandığı tespit edilen çiftçilerin, beş yıl süreyle hiçbir destekleme
programından yararlandırılmamaları hakkında karar alır. Ayrıca, gerçeğe aykırı beyanda bu-
lunduğu tespit edilen kişiler hakkında ilgili Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulu-
nulmasına karar verir.

b) Yapılan incelemeler sonunda sahtecilik ve/veya kamu kurumunu dolandırmak gibi
bir kastı olmaksızın, fazla destekleme ödemesinden yararlandığı belirlenen çiftçilerin, kendi
rızaları ile fazla aldıkları miktarları yasal faizi ile birlikte iade etmeleri halinde, destekleme
ödemelerinden faydalanmalarına devam etmeleri ve haklarında cezai işlem yapılmamasına iliş-
kin karar verir.

c) Bu Tebliğde anılan destekleme ödemelerinden faydalanmak üzere başvuruda bulunan
çiftçilere ilişkin bilgilerin zamanında ÇKS ve ilgili kayıt sistemlerine kaydedilmesini sağlamak
üzere her türlü tedbiri alır.

ç) Keşif ve tespit komisyonları çalışmalarına yardım edilmediği, çalışmaların engel-
lendiği keşif ve tespit komisyonu tutanağı ile belirlenen köylerin bu Tebliğde anılan destekleme
ödemeleri kapsamından çıkarılmasına karar alabilir.

d) Yapılan arazi tespitlerinin sağlıklı olmasını teminen kadastro programına alınan yer-
lerde, kadastro çalışmalarından da faydalanılması için gerekli tedbirleri alır.
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e) Fark Ödemesi Desteğine ilişkin işlemlerde tahkim komisyonlarına; illerde Bilim,
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Maliye Bakanlığı, sanayi ve ticaret odalarının ildeki temsilcileri
ile bulunan yerlerde Ekonomi Bakanlığı, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ile ticaret borsası tem-
silcisi, ilçelerde ise varsa sanayi ve ticaret odaları ile ticaret borsası temsilcilerinin dahil edil-
mesine karar verir.

f) İlçe Tahkim Komisyonu fark ödemesi ve ilave sözleşmeli üretim desteğine ilişkin
olarak ilçe müdürlüğü tarafından çiftçi bazında icmaller üzerinden düzenlenen, kesinleşmiş
ilçe icmalini imzalayarak bir nüshasını bağlı bulundukları il tahkim komisyonuna gönderir. İl
tahkim komisyonu, ödemeye esas yapacağı incelemelerin sonuçlanmasını müteakiben, il mü-
dürlüğü tarafından ÇKS’den alınarak kendilerine sunulan il icmalini onaylayarak il tahkim ko-
misyonu kararı ile birlikte BÜGEM’e gönderir.

g) Çırçır işletmeleri ile zeytin sıkma tesisleri, işletmenin faaliyete geçtiği tarihten iti-
baren, gerekli görülen durumlarda, il/ilçe tahkim komisyonunun talebi üzerine; çiftçi bazında
işlediği kütlü pamuk ve elde ettiği zeytinyağı miktarını gösterir alıcı bazında çiftçi icmalini
il/ilçe tahkim komisyonuna gönderir. Bu icmal, il/ilçe tahkim komisyonu tarafından ilçe sınırları
içinde faaliyette bulunan söz konusu işletmelerden bir yazı ile istenir.

ğ) Pamuk çırçır ve prese fabrikalarının faaliyet dönemine ait tüm bilgilerini kontrol
eder. 18/4/1972 tarihli ve 7/4331 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Pamuk-
ların Çırçırlanma, Preselenme ve Depolanmasının Denetimine Dair Tüzük çerçevesinde pamuk
sezonu içerisinde faaliyetini sürdüren ve desteklemeye konu kütlü pamuğu işleyecek olan çırçır
prese fabrikaları ve çiftçi adına düzenlemiş olduğu alım satım belgesine istinaden fark ödemesi
desteği yapılmasını sağlar. Tarım Satış Kooperatifleri ve Birlikleri tarafından alınan kütlü pa-
muk ürünü, bağlı olduğu birlik bünyesinde faaliyet gösteren çırçır ve prese fabrikalarında iş-
lenmesi şartıyla destekleme kapsamında değerlendirilir.

h) Zeytin sıkma tesislerinin, faaliyet döneminde fark ödemesi desteğine konu bilgilerini
kontrol eder.

ı) Zeytinyağı ürünü için zeytin sıkma başlangıç ve bitiş tarihlerini belirler.
i) Çiftçiler tarafından ibraz edilen alım satım belgelerini, Maliye Bakanlığınca internet

üzerinden paylaşılan belge doğrulama web adresinde kontrol edildikten sonra alım, satım bel-
gelerinde herhangi bir tereddüt hâsıl olduğunda, belgenin menşeinden araştırılması için gerekli
tedbirleri alır ve kontroller sırasında Maliye Bakanlığı Vergi Dairesi Başkanlıkları ile işbirliği
yapılmasını sağlar.

j) İlama Bağlı Borç ödemeleri, geçmiş yıllarda çiftçilere yapılmış haksız ödemelerin
tahsili, destekleme programlarından yararlandırmama kararı iptal edilen çiftçilerin geçmiş yıl-
lara ait ödemelerine ilişkin iş ve işlemlerin yapılmasını sağlar. Ek-24’te yer alan İlama Bağlı
Borç Cetvelini onaylayarak il/ilçe tahkim komisyonu kararı ile birlikte BÜGEM’e gönderir.

k) İlama Bağlı Borç ödemelerinde; yargılama gideri, vekalet ücreti, destekleme ödemesi
ile mahkeme kararında varsa faiz tutarlarının Bakanlık tarafından ödenmesine dair karar alarak
Ek-24’te yer alan İlama Bağlı Borç Cetveli ekinde il/ilçe tahkim komisyonu kararı ile birlikte
mahkeme kararlarını BÜGEM’e gönderir.

ÜÇÜncÜ BÖLÜM
Destekleme uygulamalarına İlişkin Esaslar

Tarımsal destekleme başvurularının kabulü
MADDE 7 – (1) Üretim yılı içerisinde ÇKS’de kayıtlı olan ve desteklemelerden fay-

dalanmak isteyen çiftçilerin, bu Tebliğde anılan desteklemeler için, bu Tebliğin yayımı tari-
hinden itibaren ÇKS’de kayıtlı oldukları il/ilçe müdürlüklerine Ek-3’te yer alan bitkisel üretim
destekleme ödemesi başvuru dilekçesi ile başvuru yapmaları gerekmektedir.
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(2) Çiftçiler, yararlanacakları desteklemeler için Ek-4’te yer alan destekleme talep for-
munda belirtilen belgeleri, Ek-2’de yer alan destekleme uygulama takvimine göre belge teslim
bitiş tarihinden önce il/ilçe müdürlüğüne teslim etmek zorundadır.

(3) Çiftçiler, destekleme uygulama takviminde belirtilen belge teslim bitiş tarihi sona
eren bir destekleme için müracaatta bulunamaz.

(4) Kadastro görmemiş köylere ilişkin tahkim komisyonlarınca yapılan çalışma planına
göre her köy için son müracaat tarihi, Ek-2’de yer alan destekleme uygulama takvimine göre
belge teslim bitiş tarihinden önce olmak kaydıyla belirlenebilir. Bu tarih 11/2/1959 tarihli ve
7201 sayılı Tebligat Kanununa göre ilgili muhtara tebliğ edilir.

(5) İl müdürlükleri merkez ilçelerde, ilçe müdürlüklerinin yapmakla yükümlü oldukları
görevleri yapar. İlçe müdürlükleri, köy/mahalle seviyesinde belli bir sıraya göre başvuruları
değerlendirir.

(6) Başvuru yapan çiftçilerin bilgilerinde değişiklik olması halinde, Yönetmelik kap-
samında ÇKS’deki bilgilerini güncellemesi gereklidir.

(7) Destekleme uygulamalarında haklarında destekleme ödemelerinden beş yıl süreyle
yararlandırılmamaları yönünde İl/ilçe Tahkim Komisyonunca karar alınan çiftçilerin başvuru-
ları, Ek-5’te yer alan Taahhütname-1 ve gerekli başvuru belgeleri ile birlikte kabul edilir. Des-
tekleme öncesi işlemler tamamlanır ancak karar çiftçi lehine adli ve idari mercilerde bozulma-
dığı sürece, başvurunun kabulü herhangi bir hak doğurmayıp başvuran çiftçiye destekleme
ödemesi yapılmaz.

(8) İl/ilçe müdürlüğü tarafından istenecek belgelerin asıllarının kaybolması veya zayi
olması durumunda; belgeyi düzenleyen kişi veya kuruluştaki nüshasının noterce tasdikli örneği
dikkate alınır. Ancak, birlikler ve borsalar tarafından verilen belgelerin kaybolması veya zayi
olması durumunda; “Bu belge, aslının zayi olması nedeniyle kişinin müracaatına binaen veril-
miştir” ibaresi yazılmış ve tasdik edilmiş olması kaydıyla geçerli sayılır.

(9) Destek müracaatı esnasında usulüne uygun olarak eksiksiz düzenlenen ve çiftçiler
tarafından ibraz edilen alım satım belgesi, sertifika ve faturanın kopyası il/ilçe müdürlüğünce
“Aslı Gibidir” onayı yapılarak dosyalanır, belgelerin aslına ise “…………………………….
desteğinden yararlanmıştır” ibaresi yazılarak çiftçiye iade edilir. Bu belgelerin asılları çiftçiler
tarafından beş yıl süreyle saklanır.

(10) İl Özel İdaresi, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı, Büyükşehir Belediyeleri
ve Köylere Hizmet Götürme Birliği gibi kamu veya kamu yararına çalışan kuruluşlarca finanse
edilerek çiftçilere dağıtılan destek miktarı, çiftçilere verilecek toplam destek miktarından dü-
şülmez. Benzeri durumlarda kurumlara kesilmiş fatura ekinde dağıtımı yapılan çiftçilere ait
miktar bilgilerini gösterir onaylı liste halinde dosyaya eklenerek destekten yararlandırılır.

(11) Patates siğili hastalığı görülen illerin karantina tedbiri uygulanan alanlarında ilave
destekten yararlanmak isteyen çiftçilerin destekleme talep formu (Ek-4) ile birlikte ilave Ek-6’da
yer alan patates siğili ilave destek talep formu ile ÇKS’ye kayıtlı oldukları il/ilçe müdürlüğüne
başvurmaları gerekmektedir. İl/ilçe müdürlüğü, müracaat edilen parselleri yerinde kontrol ede-
rek patates siğili hastalığından etkilenen ve karantina uygulanan bulaşık alanlar ve/veya oluş-
turulan güvenlik kuşağı alanlarından olup olmadığını tespit eder. İlave destek talep formunun
ilgili bölümlerini tanzim eder ve arazi bilgilerinin ÇKS’ye kaydedilmesini sağlar.

Mazot, gübre ve toprak analizi desteklemesi
MADDE 8 – (1) Çiftçilere, üretim yılı içerisinde tarımsal üretimde bulunulan ÇKS’de

kayıtlı tarım arazisi büyüklüğü dikkate alınarak mazot, gübre ve toprak analizi destekleme öde-
mesi yapılır. Müracaat ettikleri toplam arazi miktarı 1 dekarın altında olan çiftçilere mazot,
gübre ve toprak analizi destekleme ödemesi yapılmaz.
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(2) Toprak analizi desteği ödemesinden faydalanmak isteyen çiftçilerin, Bakanlıkça
yetkilendirilmiş laboratuvarlarda 1/11/2014 tarihi ile 1/9/2015 tarihi arasında toprak analizi
yaptırması zorunludur. Her toprak analizine en fazla 50 dekar için ödeme yapılacaktır. Her ana-
liz, en fazla 50 dekarlık bir tarım arazisini temsil eder. Yetkilendirilmiş laboratuvarca onaylan-
mış Toprak Analiz Formu (Ek-7) ve analiz raporunun il/ilçe müdürlüğüne teslim edilmesi ge-
rekmektedir.

(3) ÇKS’ye kayıtlı olup, üretim alanı 50 dekar ve üzerinde olan her bir tarım arazisinin
gübre destekleme ödemesinden yararlanabilmesi için yetkilendirilmiş laboratuvarlarda
1/11/2014 tarihi ile 1/9/2015 tarihleri arasında analizi yaptırması zorunludur.

Organik tarım desteklemesi
MADDE 9 – (1) OTD ödemesi, Organik Tarım Yönetmeliğine göre organik tarım ya-

pan, OTBİS’de ve ÇKS’de 2015 üretim yılında kayıtlı, 2015 yılı hasatını gerçekleştirmiş, üret-
tiği ürüne ürün sertifikası düzenlenmiş olan ve bu Tebliğde OTD uygulamaları ile ilgili belir-
tilen usul ve esaslara göre başvuru yapan çiftçilere yapılır.

(2) Bu Tebliğin 19 uncu maddesinin 6 ncı fıkrasının “b” bendi için; OTBİS’de ve
ÇKS’de 2016 üretim yılında kayıtlı olma şartı kesin icmallerin alınış tarihi olan 13/5/2016 ta-
rihinde kayıtlı çiftçileri ve arazileri kapsar.

(3) OTD ödemesi, Organik Tarım Yönetmeliğine göre organik tarım yapılan OTBİS’de
2015 yılı hasatı gerçekleştirilmiş, üretilen ürün için ürün sertifikası düzenlenmiş OTBİS’de ve
ÇKS’de 2015 üretim yılında kayıtlı arazilere yapılır.

(4) OTD ödemesi, 2015 yılı hasatı yapılmış ürün için OTBİS’de yetkilendirilmiş kuru-
luşça kontrolü yapılmış ve Yönetmelik hükümlerine göre uygun bulunmuş üretimlere yapılır.

(5) Organik ürün sertifikasının OTBİS’de kayıtlı olması zorunludur. Organik ürün ser-
tifikası adına düzenlenmiş kişi veya düzenlenmiş bir sertifikada, sertifikalandırılan ürünün kay-
nak kişisi de olanlar desteklemeden yararlanabilirler.

(6) OTD ödemesi, 2015 üretim yılında aynı hasat döneminde birden fazla üretim yapılan
alanlarda ÇKS’ye kayıtlı ürünlerin ürün alanları üzerinden hesaplanır.

(7) OTD ödemesi, 2015 üretim yılında farklı hasat döneminde peş peşe yapılan birden
fazla üretimlerde birim ödeme miktarları üzerinden tüm üretimler için hesaplanır.

(8) OTBİS’te bilgilerinin tamamlatılması görev ve sorumluluğu başvurucu çiftçiye aittir.
(9) Yetkilendirilmiş kuruluşlar, OTBİS’e veri girişlerini ve Organik Tarım Yönetmeliğine

uygun olan gerekli düzeltmeleri yapmak zorundadırlar.
(10) OTD uygulamasına ilişkin olarak OTB üyeleri tarafından ön inceleme yapılır. OTD

müracaatları başladıktan sonra il müdürlüklerinin uygun göreceği tarihte ön inceleme başlatılır.
Ön inceleme yapılan illerde/ilçelerde daha sonra tespit edilecek usulsüz işlemlere ilişkin so-
rumluluklar ortadan kalkmaz. Uygulamalar, ön incelemenin yanı sıra mevzuatın öngördüğü
her türlü denetime de tabidir.

(11) Ön inceleme, örnekleme yöntemiyle belirlenecek ilçe, köy veya mahallelerde, çift-
çilerin yapmış oldukları başvurular üzerinden yapılır.

(12) OTD ön incelemeleri OTB’nin görev ve yetkileri çerçevesinde gerçekleştirilir.
(13) Ön incelemede, OTB üyeleri tarafından daha önce yapılmış veya yapılacak kont-

roller ile OTBİS’de bilgilerin uyumluluğu karşılaştırılır. OTB üyeleri tarafından gerektiğinde
yerinde tespit çalışmaları yapmak veya kullanımı ihtilaflı tarım arazilerini kullanan çiftçilerin
ve kullandıkları arazilerin yerinde tespitini yapmak üzere il/ilçe tespit komisyonlarından fay-
dalanır. Çiftçilerin OTBİS ve ÇKS’deki kayıt ettirdikleri bilgiler ile gerek görülmesi halinde
yetkilendirilmiş kuruluşlardan talep edilecek bilgilerde, gerçeğe aykırı beyan ya da verdikleri
belgelerde sahte evrak tespit edilmesi halinde, sorumlular hakkında Cumhuriyet Başsavcılığına
suç duyurusunda bulunulur.OTB üyeleri; gelen münferit şikâyet ve ihbarları ayrıca değerlen-
dirir.
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İyi tarım uygulamaları desteklemesi
MADDE 10 – (1) Aşağıdaki şartları haiz çiftçiler İTUD ödemesinden yararlandırılır.
a) İTU Yönetmeliğine göre bireysel veya grup halinde meyve sebze ürünlerinde süs

bitkileri, tıbbi aromatik bitki ürünlerinde ve/veya örtü altında İyi Tarım Uygulamaları yapan,
b) Yetkilendirilmiş kuruluşlarca 2015 üretim yılında düzenlenmiş İyi Tarım Uygula-

maları Sertifikasına sahip olan,
c) Örtü altında İyi Tarım Uygulamaları yapan çiftçilerden ÖKS’ye kayıtlı olan,
ç) Meyve, sebze, süs bitkileri, tıbbi aromatik bitki ürünlerinde İyi Tarım Uygulamaları

yapanlara İTUD ödemesi, yetkilendirilmiş kuruluşlarca sertifikalandırılan tarım arazilerinin
ÇKS’ye işlenmesi sonucu desteğe tabi alan hesaplanarak yapılır.

(2) Örtü altında İyi Tarım Uygulamaları yapanlara İTUD ödemesi, yetkilendirilmiş ku-
ruluşlarca sertifikalandırılan ayrıca ÖKS’ye kayıtlı olan alanların ÇKS’ye işlenmesi sonucu
desteğe tabi alan hesaplanarak yapılır.

(3) Meyve, sebze, süs bitkileri, tıbbi aromatik bitki ürünlerinde ve/veya örtü altında İyi
Tarım Uygulamaları yapanlara yönelik İTUD ödemeleri, çiftçilerin ÇKS’de kayıtlı toplam alan-
larını geçmemek kaydıyla yapılır.

(4) Örtü altında İTUD yapılan alanlar, ayrıca meyve, sebze, süs bitkileri, tıbbi ve aromatik
bitki üretim alanlarına verilen İTUD’dan faydalanamaz.

(5) Yetkilendirilmiş kuruluşlar, çiftçilerin T.C. kimlik numarası/vergi numarası ile ta-
rımsal faaliyette bulunduğu alanlarını, yetiştirilen ürün adını, il, ilçe, köy/mahalle ile kadastro
gören yerlerde ada ve parsel bilgilerini, kadastro görmeyen yerlerde ise il/ilçe keşif komisyon-
ları tespitlerine göre tarım arazisi bilgilerini ve örtü altı üretim yapan çiftçilerin üretim şeklini
düzenledikleri sertifikada veya eklerinde göstermekle sorumludur.

(6) Yetkilendirilmiş kuruluşlar, İTUD’dan yararlanmak üzere kendilerine başvuruda
bulunan çiftçiler tarafından talep edilen bu Tebliğe konu belgeleri düzenlemekle görevli ve so-
rumludurlar.

(7) Meyve, sebze, süs bitkileri, tıbbi aromatik bitki üretimi yapan çiftçiler destekleme
dilekçesinde belirtilen, 1/1/2015-31/12/2015 tarihleri arasında düzenlenen ve 2015 yılında ge-
çerli olan İTU sertifikası ile birlikte Ek-8’e uygun olarak, yetkilendirilmiş kuruluşlarca düzen-
lenmiş İTU sertifika ekini Ek-2’de yer alan destekleme uygulama takvimine göre il/ilçe mü-
dürlüğüne teslim etmek zorundadır.

(8) Örtü altı için İTUD başvurusunda bulunan çiftçiler destekleme dilekçesinde belir-
tilen, 1/1/2015-31/12/2015 tarihleri arasında düzenlenen ve 2015 yılında geçerli olan İTU ser-
tifikası ile birlikte il/ilçe müdürlüklerinin ilgili birimlerinden alacakları Ek-9’a uygun olarak
hazırlanan ÖKS belgesini Ek-2’de yer alan destekleme uygulama takvimine göre il/ilçe mü-
dürlüğüne teslim etmek zorundadır.

(9) Yetkilendirilmiş kuruluşlarca düzenlenecek Ek-8 belgesi, çiftçilerin il/ilçe müdür-
lüklerinden alacakları 2015 üretim yılına ait ÇKS belgesi ile Ek-9’a uygun olarak hazırlanan
ÖKS kayıt belgesi esas alınarak tanzim edilir.

(10) İTUD uygulamasına ilişkin İTUB üyeleri tarafından ön inceleme yapılır. İTUD
müracaatları başladıktan sonra il müdürlüklerinin uygun göreceği tarihte İTUD’a ilişkin ön
inceleme başlatılır.

(11) İTUD’de ön inceleme, çiftçilerin yapmış oldukları başvurular üzerinden ilçe, köy
veya mahallelerde yapılır. İTUD’de ön incelemede, İTUB üyeleri tarafından çiftçinin üretim
alanının bulunduğu köy veya mahalleye gidilerek, başvuruda ibraz edilen bilgiler, ÇKS’de
kayıt edilen bilgiler ve yetkilendirilmiş kuruluşlar tarafından il müdürlüklerine gönderilen kont-
rol ve dönem raporlarında yer alan bilgiler köy/mahalle muhtarının da mutlaka katılımı ile kar-
şılaştırılarak ön inceleme tamamlanır.
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(12) İTUD’de ön inceleme İTU Yönetmeliği hükümleri gereğince kontrol veya dönem
raporları şeklinde henüz il müdürlüklerine bildirilmemiş veya bildirimler ile müracaatlar ara-
sında uyumsuzluk bulunan haller ile İTUB üyeleri tarafından gerek duyulması halinde inceleme
başlatılır.

(13) İTUD’de incelemede; İTUB üyeleri tarafından üretim alanlarının yerinde incele-
mesi yapılır. Bu incelemelerde; çiftçi ile yetkilendirilmiş kuruluşlar arasında yapılan veya tüzel
kişilik ile üyesi çiftçiler arasında yapılan sözleşmeler, kontrol raporları ile çiftçilerin saklamakla
yükümlü oldukları tarımsal uygulamalarına ve analizlere ait kayıtları incelenir.

(14) İTUD’de örtü altında üretim yaptığını beyan ederek başvuran çiftçilerin ön ince-
lemesi ile ÖKS’de kayıtlı üretim alanlarının yerinde incelemesi yapılır.

(15) İTUD’de ön inceleme ve/veya incelemede çiftçilerin, ÇKS’de ve ÖKS’de kayıt
ettirdikleri bilgiler ile İTU sertifikasında veya eklerinde gerçeğe aykırı beyan ya da verdikleri
belgelerde sahte evrak tespit edilmesi halinde, sorumlular il/ilçe tahkim komisyonuna bildirilir.
İTUB üyeleri, gelen münferit şikâyet ve ihbarları ayrıca değerlendirir.

(16) İTUD’de ön inceleme ve inceleme, illerde/ilçelerde daha sonra tespit edilecek usul-
süz işlemlere ilişkin sorumlulukları ortadan kaldırmaz. Bütün uygulamalar, ön inceleme ve in-
celemenin yanısıra mevzuatın öngördüğü her türlü denetime de tabidir.

Türkiye tarım havzaları üretim ve destekleme modeline göre yağlı tohumlu bitkiler
ve hububat baklagil fark ödemesi desteği ile ilave sözleşmeli üretim desteği

MADDE 11 – (1) 16/3/2015 tarihli ve 2015/7495 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ekin-
deki listede yer alan havzalarda, 2015 yılında fark ödemesi desteğine esas ürünleri üreten çift-
çiler, 2015 yılına dair ÇKS kayıtlarını, zeytinyağı fark ödemesi desteği dışında desteğe tabi
ürüne ilişkin hasat dönemi öncesinde yaptırmış olmaları durumunda yararlanırlar.

(2) Alım satım, ürün işleme, değerlendirme, depolama işlemlerinin belirlenen usul ve
esaslara uygun gerçekleşmesi koşuluyla; 2015 yılında fark ödemesi desteğine esas ürünleri
üreten çiftçiler ile YTK ile sözleşmeli üretim yapan çiftçiler de fark ödemesi desteğinden ya-
rarlanır.

(3) Yağlık ayçiçeği, aspir, kanola ve soya fasulyesi fark ödemesi desteği almayı hak
eden üreticiler, bu ürünleri sözleşmeli üretim yöntemiyle üretmeleri durumunda ilave sözleş-
meli üretim desteğinden yararlanır.

(4) Fark ödemesi desteğine esas olmak üzere; arazi miktarları öncelikle parsel ve ürün
bazında tespit edilir. Bu tespitin yapılamaması durumunda desteklemeye tabi olabilecek köy
bazlı toplam üretim alanının tespitine ve tespitin nasıl yapılacağına il/ilçe tahkim komisyonu
karar verir.

(5) 2015 yılında üretilerek satışı yapılan; fark ödemesi desteğine esas ürünlere Bakanlık
Tarım Reformu Genel Müdürlüğü’nce Uydu Tabanlı Parsel Tanımlama Modeli’ne göre, zey-
tinyağında ise tarımsal veriler kullanılarak belirlenecek olan verim değerlerine göre destekleme
ödemesi yapılır.

(6) Ticaret borsaları tarafından tescil belgelerinin toplu liste ve/veya müşterek alım sa-
tım beyannamesi gönderilmesi durumunda liste halindeki tescil belgesi il/ilçe müdürlüklerince
kabul edilir. Çiftçilerin dosyalarında, listede bulunduklarını belirten kişi bilgisinin bulunduğu
sayfanın firma veya borsadan ıslak imzalı fotokopisi başvuruda istenecek belgeler kapsamında
yeterli görülür ve ticaret borsaları ile koordineli çalışılır.

(7) Kütlü pamuk için sertifikalı tohum kullanımıyla ilgili tohum sertifika bilgileri sis-
teme girilir. Mevcut tüm bilgiler, çiftçinin ibraz ettiği satış faturası ile karşılaştırılır.

(8) Fark ödemesi desteği kapsamında zeytinyağında desteğe tabi ürün miktarının be-
lirlenmesinde; üretim alanına karşılık gelen üretim miktarı ve alım satım belgesi ile birlikte ta-
siriye faturası da dikkate alınarak değerlendirilir.
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(9) Fark ödemesi desteği ve ilave sözleşmeli üretim desteği için istenecek belgeler ve
bunlarla ilgili yapılacak işlemler aşağıda belirtilmiştir:

a) Üretim sezonuna ilişkin hasat tarihi ile son başvuru tarihi arasındaki süreyi içeren
alım satım belgesi ve desteklemeye tabi ürüne yönelik borsa altyapısı mevcut il ve ilçelerde
zorunlu, diğer il ve ilçelerde ise il/ilçe tahkim komisyonlarının gerekli gördüğü durumlarda
borsa tescil beyannamesi,

b) İlave sözleşmeli üretim desteğinden yararlanmak isteyen çiftçiler için tarımsal üretim
sözleşmesi,

c) Kütlü pamuk ürünü fark ödemesi desteği müracaatında bulunan çiftçilerden, adına
düzenlenmiş sertifikalı tohum satış faturası ile tohum sertifika belgesi.

1) Tohum fatura tarihi, tohumun kullanıldığı ekim dönemine uygun olur.
2) Tohumluk bayisi tarafından faturanın arkasına; “bu fatura ile satışı yapılan tohumluk,

........tarih ve.....no’lu tohum sertifikasına aittir.” ibaresi yazılarak fatura tasdik edilir.
3) Ekim tarihi itibariyle beyan edilen tohum sertifikasının tarihi üzerinden bir yıl geçmiş

ise sertifikaya “Tohumluk Analiz Raporu” eklenir. Eklenen tohumluk analiz raporu, ekim tarihi
itibariyle bir yıldan daha eski olmamalı ve üzerinde beyan edilen sertifika ile birlikte geçerli
olduğu ibaresi yer almalıdır.

4) Tohum sertifikalarının ve/veya tohumluk analiz raporunun düzenlenme tarihi, tohu-
mun ekiliş tarihinden önce olur.

5) Sertifikasyon kuruluşları, düzenlemiş oldukları sertifikalara ait bilgileri TBS’ye ta-
nıtılmak üzere, Bakanlık tarafından hazırlanan programa girerler. Sisteme tanıtılmamış serti-
fikalar üzerinden ödeme yapılmaz. Sistem, satış faturalarının bağlı olduğu sertifikaların parti
büyüklüğünü aşmamasını kontrol eder. Parti büyüklüğünün aşılmış olması halinde tohumculuk
mevzuatına göre gerekli işlem yapılır.

ç) Zeytinyağı için tasiriye faturası;
1) Tasiriye faturalarının tarihi, il/ilçe tahkim komisyonları tarafından belirlenen zeytin

sıkma başlangıç ve bitiş tarihleri arasında olmalıdır.
2) Zeytin sıkma tesisi, aynı zamanda çiftçi olan gerçek veya tüzel kişiliğe ait ise tasiriye

faturası düzenlenemeyeceğinden, üretilen zeytinin maliyet bedeli ölçüsüne göre değerlendiri-
lerek, tasiriye faturasında yer alması gereken bilgilerin doğrudan doğruya kanuni defterlere
açıklama yapılmak suretiyle kayıt altına alınması gerekmektedir. Söz konusu kayıtlar, il/ilçe
müdürlüğü tarafından uygun bulunup, kayıt fotokopileri üzerine “aslı görülmüştür” ibaresi ya-
zılarak onaylanması halinde, tasiriye faturası yerine kabul edilir.

Yem bitkileri üretimi desteklemesi
MADDE 12 – (1) Yem bitkileri ekilişlerinin destekleme ödemeleri aşağıdaki esaslara

göre yapılır:
a) Destekleme ödemesinden, kaliteli kaba yem üretimi amacıyla yem bitkileri ekilişi

yaparak hasat eden ya da yapay çayır mera ve tek yıllık İtalyan çimi (lolium multiflorum)
ekilişlerinde vejetatif gelişme tamamlanarak uygun otlatma yapanlar yararlanır.

b) Kaliteli kaba yem üretimi yapmak amacıyla, çok yıllık yem bitkilerinden; yonca, ko-
runga, yapay çayır mera ve tek yıllık yem bitkilerinden; fiğ, macar fiği, burçak, mürdümük,
sorgum, sudan otu, sorgum-sudan otu melezi, hayvan pancarı, yem şalgamı, yem bezelyesi,
yem baklası, iskenderiye üçgülü, İtalyan çimi (lolium multiflorum) ile silajlık olarak ekilişi
yapılan mısır ve yukarıda sayılan tek yıllık yem bitkilerinden yapılan silajlar destekleme öde-
mesinden yararlandırılır. Yapay çayır-mera için üretim yaptıkları ilk yıl, çok yıllık yem bitki-
lerinden yonca için 4 yıl ve korunga için 3 yıl süreyle, tek yıllık yem bitkileri ekilişlerinde ise
üretim yaptıkları yıl için, ürünü hasat etmeleri kaydıyla dekar başına ödeme yapılır.
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c) Gerçekte sulu şartlarda yetiştirildiği halde bazı bölgelerin iklim şartlarına uygun ola-
rak kuru şartlarda yetiştirilen yonca ve silajlık mısıra destekleme ödemesi yapılmasına, vali-
liklerce bölgelerinde veya illerinde bulunan üniversite ya da araştırma enstitülerinin görüşü
alınarak karar verilir.

ç) Yapay çayır mera tesisleri için il müdürlüğünce üniversite veya bölgede bulunan ta-
rımsal araştırma enstitüsüne o ilin ekolojisine uygun hazırlattırılan Yapay Çayır Mera karışım-
ları proje dâhilinde uygulamaya konularak destekleme kapsamına alınır. Hazırlanan proje (Ek-10)
il/ilçe müdürlüğünce onaylanır.

d) Yem bitkisi desteğinden yararlanmak isteyen çiftçiler, yem bitkisini hasat etmeden
önce tarım arazisi beyan formu (Ek-11) ile müracaat eder. Yem bitkileri ekilişleri için müracaatlar
bu Tebliğde belirtilen destekleme uygulama takvimine (Ek-2) göre yapılacaktır. İl müdürlükleri
gerek gördüğü taktirde müracaat sürelerini gösteren takvimde bahsedilen tarihler arasında kal-
mak şartıyla il tahkim komisyonu kararı alarak ilin ekolojik koşullarına göre belirler.

e) Yonca ve korunga yem bitkilerinde çiçeklenme başlangıç döneminde hasat edildi-
ğinde destekleme ödemesine hak kazanılır. Destekleme ödemeleri ilk hasat edildiği yıl belir-
lenen destekleme birim fiyatı üzerinden destekleme süresi boyunca her yıl yapılır. Ekildiği yıl
hasadı yapılamayacak yonca ve korunga ekilişlerinin başvuruları ürünün ilk hasadının yapıla-
cağı takip eden yılda kabul edilir.

f) Yapay çayır mera ve tek yıllık İtalyan çimi (lolium multiflorum) ekilişlerinde vejetatif
gelişme tamamlanarak hasat olgunluğuna erişilip hasat edildiğinde ya da uygun otlatma olgun-
luğu seviyesine gelinerek otlatma yapıldığında, destekleme ödemesine hak kazanılır.

g) Tek yıllık yem bitkileri %50 çiçeklenme döneminde hasat edildiğinde, hayvan pan-
carı ve yem şalgamında ise hasattan sonra destekleme ödemesine hak kazanılır.

ğ) Silajlık mısır ekilişlerinde danelerin hamur olum döneminden sararmaya başladığı
döneme kadar silaj yapmak amacı ile hasat edildiğinde destekleme ödemesine hak kazanılır.

h) Yem bitkileri ekilişleri ve tek yıllık silaj yapımı için hasat sırasında il/ilçe müdür-
lüklerince kontrol edilerek ödemeye esas kontrol tutanağı (Ek-12) düzenlenir.

ı) Çiftçilerden, yonca ve yapay çayır mera ekilişi için dört yıl, korunga ekilişi için ise
üç yıl ekimin bozulmayacağına dair taahhütname-2 (Ek-13) alınır.

i) Çok yıllık yem bitkisi ekilişi yapan çiftçilerin bu ekilişi yaptıkları parselleri, ÇKS’de
yonca ve yapay çayır mera ekilişleri için dört yıl, korunga ekilişi için ise üç yıl süreyle sabit-
lenir. İl/ilçe müdürlükleri yonca, korunga ve yapay çayır mera ekilişlerini her yıl kontrol eder
ve tespit edilen alanı ve/veya parseli tutanağa bağlayarak (Ek-12), yonca ve korunga için ödeme
icmalini oluşturur. Taahhüdünü ihlâl edenler varsa kontrol tutanağı (Ek-14) düzenlenir ve üre-
time devam edilmeyen alanı, parsel/parselleri için ödenen destekleme tutarlarını geri almak
için gerekli işlemler yapılır.

j) Desteklenecek yem bitkileri toplam ekiliş alanı en az 10 dekardır. Desteklemelerde
ekiliş yapılarak başvuruda bulunulan parsellerin hasat kontrolü sonucunda desteklemeye esas
vejetatif gelişim gösteren kısmı 10 dekarın altında olmamak koşulu ile değerlendirmeye alınır.

k) Bir üretim yılında aynı parsele aynı tek yıllık yem bitkisi arka arkaya ekilirse sadece
birincisi desteklemelerden faydalandırılır. Ancak aynı parsele münavebe uygulanarak bir üretim
yılında arka arkaya iki farklı tek yıllık yem bitkisinin ekilmesi durumunda, her iki ekiliş ayrı
ayrı desteklemelerden faydalandırılır.

l) Kaliteli kaba yem üretiminin sağlanabilmesi için münavebe uygulanması ve aynı par-
sele aynı çok yıllık yem bitkisinin arka arkaya ekilmemesi gerekmektedir. Ancak aynı parsele
münavebe uygulanarak farklı çok yıllık yem bitkisinin ekilmesi durumunda, desteklemelerden
faydalandırılır.
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m) Aynı yıl içerisinde aynı parsele tek yıllık yem bitkisi ekilip, hasattan sonra çok yıllık
yem bitkisi ekildiği takdirde, her iki ekiliş de destekleme ödemelerinden faydalandırılır.

n) Tek ve çok yıllık baklagil yem bitkileri ile buğdaygil yem bitkileri karışımlarından
yapılan ekilişlerde, ilin ekolojisine uygun karışım oranları il müdürlüklerince bölge üniversite
ya da araştırma enstitülerinin görüşü alınarak veya tahkim komisyonu kararı ile belirlenir.

o) Hasattan sonra yapılacak müracaatlar değerlendirmeye alınmaz.
Yurt içi sertifikalı tohum kullanımının desteklenmesi
MADDE 13 – (1) Desteklemeye tabi arazi miktarı, faturada belirtilen tohum miktarının

her bitki türü için aşağıdaki tabloda belirtilen ekim normuna bölünmesi ile ortaya çıkan mik-
tardan büyük olamaz.

(2) Kanola ve aspir de ekim normu bölge ve ekim yöntemine göre il/ilçe müdürlüğünce
belirtilen değerler arasında alınır.

(3) ÇKS’de 2015 yılı yazlık ekilişler 2015 yılı üretim sezonuna kaydedilecek ve bununla
ilgili destekleme bilgileri “Sertifikalı Tohum Kullanım 2015 (Yazlık-2015)” bölümüne işlene-
cektir. ÇKS’de 2015 yılı güzlük ekilişler ise, 2016 yılı üretim sezonuna kaydedilecek ve bununla
ilgili destekleme bilgileri “Sertifikalı Tohum Kullanım 2016 (Güzlük-2016)” bölümüne işle-
necektir.

(4) Aynı parsele yılı içinde yazlık ve güzlük ekim yapan ve sertifikalı tohum kullanan
çiftçiler her iki ürün için de desteklemeden faydalandırılır.

(5) Sertifikasyon kuruluşları, düzenlemiş oldukları sertifikalara ait bilgileri ÇKS’ye ta-
nıtılmak üzere, Tarım Bilgi Sistemi (TBS) de yer alan sertifika veri tabanına girerler. Sisteme
tanıtılmamış sertifikalar üzerinden ödeme yapılmaz.

(6) Sistem satış faturalarının bağlı olduğu sertifikaların parti büyüklüğünü aşmamasını
kontrol eder. Parti büyüklüğünü aştığı için girişi yapılamayan sertifikaya ait mevcut girişler,
sertifikanın ait olduğu tohum üreticisine bildirilir.Tohum üreticisi girişi yapılamayan sertifikaya
ait tohumların dağıtımını yaptıkları tohumluk bayilerini incelemeye alarak sorunun çözümünü
sağlar. Üretici kuruluşun belirttiği çiftçiler dışındaki o sertifikaya ait girişler iptal edilir.

(7) Sertifikalı tohum kullanarak ekim yapan çiftçiler kullandıkları tohumları, Tohum-
culuk Sektöründe Yetkilendirme ve Denetleme Yönetmeliği hükümlerine göre tohum üretici-
lerinden veya tohumluk bayilerinden almak zorundadırlar.

(8) 2014 yılı güzlük sertifikalı tohum ekimlerini, iklim koşullarının uygunsuzluğu se-
bebiyle 31 Aralık 2014 tarihine kadar yapamayıp, 2015 yılı başında ekimini yapan çiftçiler,
başvuruda bulunmaları halinde bu Tebliğ kapsamında sertifikalı tohum kullanım desteğinden
faydalanırlar.

(9) Başvuru sırasında, sertifikalı tohum kullanan çiftçilerden aşağıdaki belgeler istenir:
a) Talep Formu (Ek-15); bu formda bulunan sertifika ve fatura bilgileri tohumluk ba-

yisi/tohum üreticisi tarafından tasdik edildikten sonra çiftçi, sertifikalı tohum kullanılan araziye
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ait bilgiler kısmını doldurur ve imzalar. Formda yer alan sertifika bilgileri, tohum sertifikasın-
daki bilgiler ile uyumlu olmalıdır.

b) Tohumluk satış faturası;
1) Tohumluk satış faturası 1 Temmuz 2014 tarihi veya sonrasında düzenlenmiş olma-

lıdır. Tohumluk bayisi tarafından faturanın üzerine ait olduğu sertifika numarası yazılır ve onay-
lanır. Aynı faturada birden fazla sertifikaya ait tohum yer alması durumunda, sertifika numa-
raları ve tohum miktarları fatura üzerinde listelenir.

2) Tohumluk satış faturası tarihi, sertifika tarihinden önce olamaz.
3) Aynı faturada birden fazla sertifikaya ait tohum yer alması durumunda, sertifika nu-

maraları ve tohum miktarları fatura üzerinde listelenir.
4) Ürettikleri sertifikalı tohumu kendi arazilerinde mahsul elde etmek amacıyla eken

“Tohum Üretici Belgesi”ne sahip çiftçilerden tohumluk faturası istenilmez. Bu çiftçiler ken-
dilerine mal edecekleri ürünler için kanuni defterlerine söz konusu ürün miktarlarını gösterir
şekilde giriş kayıtlarını yaparak söz konusu defterin ilgili sayfasının/sayfalarının noter onaylı
nüshasını il/ilçe müdürlüğüne ibraz ederler. Sertifikalı tohum kullanım desteği talep formunda
yer alan tohumluk bayisi bölümünü kendileri imzalar ve sertifikanın fotokopisi ile tohum üretici
belgesini ibraz eder.

c) Tohumluk sertifikası fotokopisi; fatura tarihi itibariyle sertifika bir yılını doldurmuş
ise sertifika ile birlikte fatura tarihinden önce alınmış geçerli analiz raporu fotokopisi de istenir.
Sertifikaların ve analiz raporlarının geçerlilik süresi düzenleme tarihinden itibaren bir yıldır.

Yurt içi sertifikalı tohum üretiminin desteklenmesi
MADDE 14 – (1) Kamu tüzel kişileri hariç, Bakanlık tarafından yetkilendirilmiş to-

humculuk kuruluşu (YTK) olarak kabul edilen ve ÇKS’de kayıtlı olan gerçek ve tüzel kişilere
yurt içinde üretilip sertifikalandırılan ve yurt içinde satışı gerçekleşen Ek-1’de listelenen türlerin
tohumları için kilogram başına destekleme ödemesi yapılır.

(2) YTK, üretimi gerçekleştireceği ildeki il müdürlüğüne, üretecekleri tohumların ser-
tifikalandırılması için tohumluk beyannamesi verdikten sonra, güncel ÇKS kaydının bulunduğu
il/ilçe müdürlüğüne desteklemeden yararlanmak için başvuru yaparlar.

(3) YTK birden fazla ilde tohum üretimi gerçekleştirecekse, ÇKS’ye kayıtlı olduğu
ili/ilçeyi bir yazıyla tohumluk beyannamesi verdiği il müdürlüklerine bildirir. Tohumluk be-
yannamesi verilen il müdürlükleri o tohumculuk kuruluşuna ait Ek-16 ve Ek-18’de yer alan
üretim ve destek verilerini, kuruluşun ÇKS kaydının bulunduğu il/ilçe müdürlüğüne gönderir.

(4) Başvuru sırasında, YTK’dan aşağıdaki belgeler istenir:
a) YTK ve bu kuruluşlar adına sözleşmeli olarak tohum yetiştirenlerin, tohum üretilen

arazinin de gösterildiği ÇKS belgesi,
b) YTK sözleşmeli tohum üretimi yaptırıyor ise onaylı sözleşmeli yetiştirici listesi ve

tohum yetiştiricilerine ait arazi bilgilerini içeren form, (Ek-18),
c) Sertifikasyon işlemleri tamamlandıktan sonra Tohumluk sertifikasının, ilgili il/ilçe

müdürlüğü tarafından onaylanmış fotokopisi, (Sertifikasyon işlemleri tamamlandıktan sonra
istenir, sertifikaların son teslim tarihi 30 Haziran 2016’dır.)

ç) Tohumluk beyannamelerinin ilgili il müdürlüğü tarafından onaylanmış sureti,
d) BÜGEM tarafından verilen YTK olduğunu gösterir belge, (Bu belge 31 Aralık 2015

tarihinden sonraki tarihli olamaz.),
e) Tohumluk satış faturası, (Faturaların son teslim tarihi 30 Haziran 2016’dır.)
f) Yurt içi sertifikalı tohum üretimi desteklemesi fatura ve sertifika icmali, (Ek-17)
g) Tarla kontrol raporu fotokopisi,
ğ) Tohumluk üretim bilgilerini içeren form, (Ek-16)
h) Sözleşmeli tohum üretimi yapılıyor ise tohum üreticisi ile tohum yetiştiricisi arasında

yapılan sözleşme protokolü,
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(5) Sertifikasyon kuruluşları, düzenlemiş oldukları sertifikalara ait bilgileri Tarım Bilgi
Sisteminde (TBS) yer alan sertifika veri tabanına girerler.

(6) YTK’nın ürettiği tohumlukların sertifikaları, bu kuruluşların ÇKS’ye kayıtlı olduğu
il/ilçe müdürlüğü tarafından ÇKS kaydı ile eşleştirilir. Eşleştirme sonucunda uygun bulunan
başvurunun ÇKS’ye destekleme kaydı yapılır.

(7) İl/ilçe müdürlüğü YTK’nın desteklemeye konu ettiği sertifikalara ait tohumlukların
üretildiği arazileri, çiftçi kayıt sisteminden kontrol edip doğruladıktan sonra, sertifikanın ön
tarafına “Bu sertifikaya ait…….kg tohum, üretim desteğinden faydalanmıştır, ihraç edilemez”
ibaresini koyarak onaylar.

(8) YTK destekleme bilgilerini içeren İcmal-1’ler il/ilçe müdürlüklerince ÇKS vasıta-
sıyla oluşturulur. 29 Ocak 2016 tarihine kadar sertifikalandırılmış ve satışı tamamlanmış olan
türlerde, bir kuruluşa ait aynı türde ikinci bir icmal hazırlanamayacağından, YTK’lardan satışın
tamamlandığına dair yazı alınarak hazırlanan hakedişler ile ilgili İcmal 1’ler il/ilçe Müdürlük-
lerinde askıya çıkarılır. Sertifikasyon işlemleri ve satış faturaları tamamlanmamış olanlar askıda
yer almazlar. 29 Ocak 2016 tarihinden sonra sertifikasyon ve satış işlemlerini tamamlayan
YTK’lar sertifikaları ve faturaları 30 Haziran 2016 tarihi mesai bitimine kadar il/ilçe müdür-
lüğüne teslim ederler. İl/ilçe müdürlüğü ilgili kuruluş veya kuruluşlara ait sertifika bilgilerini
işleyerek alınan İcmal-1’leri kuruluşa haber vermek kaydıyla uygun görülen bir tarihte askıya
çıkarır.

(9) ÇKS’den alınan İcmal-3’ler il müdürlükleri tarafından kontrol edilip onaylandıktan
sonra, Sertifikalı Tohum Üretim Desteği Yetkilendirilmiş Tohumcu Kuruluş Detayında Bilgi-
ler-1 (Ek-25) ve Sertifikalı Tohum Üretim Desteği Yetkilendirilmiş Tohumcu Kuruluş Deta-
yında Bilgiler-2 (Ek-26) ile birlikte destekleme uygulama takvimine (Ek-2) göre BÜGEM’e
gönderilir.

(10) 2015 üretim sezonunda, aynı alana güzlük ve yazlık ekim yaparak sertifikalı tohum
üreten YTK’ları, her iki dönem üretim için de desteklemeden faydalandırılır.

(11) Aynı alanda tohum üreten YTK ile bunun adına sözleşmeli olarak tohum yetiştiren
çiftçilerin beyan ettikleri sertifika bilgileri uyumlu olmalıdır.

(12) 2015 üretim sezonunda (2014 güzlük ve 2015 yazlık ekilişler) üretilen tohumlar
destekleme kapsamındadır.

(13) Tohumluk satış faturası tarihi, sertifika tarihinden önce olamaz.
Yurt içi sertifikalı fidan/çilek fidesi ve standart fidan kullanımı desteklemesi
MADDE 15 – (1) Destekleme kapsamında yer alacak kapama bağ/bahçe tesisinde ser-

tifikalı fidan/fide ile standart fidanda aranacak şartlar aşağıda belirtilmiştir.
a) Sertifikalı fidan/fide ile standart fidanın; yetkili fidan/fide üreticisi veya tohumluk

bayisinden temin edilmiş olması,
b) Kullanılacak sertifikalı fidan/fide ile standart fidanın; yurt içinde üretilmiş ve TTSM

tarafından düzenlenmiş sertifikalı fidan/fide veya standart fidan belgesine, antepfıstığı anacı
ve çeşit değiştirmede ise üretim materyali sertifika belgesine sahip olması,

c) 2013 yılında standart/sertifikalı fidan olarak belgelendirilmiş açık köklü ve tüplü fi-
danların; 2015 yılı yaz ve güz dikimlerinde geçerli bitki muayene raporuna sahip olması,

ç) 2014 yılında standart/sertifikalı fidan olarak belgelendirilmiş açık köklü ve tüplü fi-
danlar kullanıldığında; sertifika belgesinde beyanname yılının 2014 olması halinde 2015 yılı
yaz ve güz dönemi dikimlerinde fidanlarda bitki muayene raporuna sahip olma şartı aranmaz.
Ancak beyanname yılı 2013 ise, 2015 yılı güzlük dikimler için kullanılan fidanların geçerli
bitki muayene raporuna sahip olması,

d) 2015 yılında üretilen açık köklü ve tüplü fidanların kapama bağ/bahçelerde kulla-
nılması halinde sertifikalı veya standart sınıfta fidan sertifikasına sahip olması,
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e) Çilek bahçelerinde kullanılacak çilek fidesinin 2014 ve 2015 yılı sertifikasına sahip
olması gerekir.

(2) Destekleme kapsamında yer alan kapama bağ/bahçede aranacak şartlar aşağıda be-
lirtilmiştir.

a) Kapama bağ/bahçenin 2015 yılında tesis edilmiş olması,
b) Destekleme kapsamında olan yağlık zeytin çeşitlerinin; Ak Zeytin, Arbequin, Aşıyeli,

Ayvalık, Belluti, Beyaz Yağlık, Butko, Çakır, Çekişte, Dilmit, Erdek Yağlık, Erkence, Eşek
Zeytini, Gemlik, Girit, Görvele, Halhalı, Hamza Çelebi, Hurma Kaba, Hurma Karaca, Hursuki,
Kalembezi, Karamani, Karayaprak, Kilis Yağlık, Kiraz, Küçük Topuk Ulak, Mavi, Maraş No 7,
Memecik, Memeli, Nizip Yağlık, Otur, Patos, Samsun Yağlık, Sarı Haşebi, Sarı Yaprak, Sati,
Saurani, Sayfi, Sinop No 1, Sinop No 2, Sinop No 4, Sinop No 6, Siyah Salamuralık, Taş Arası,
Tesbih Çelebi, Trabzon Yağlık, Yağ Çelebi, Yağlık Çelebi, Yağlık Sarı Zeytin, Yerli Yağlık ol-
ması,

c) Dikim normlarının, Bakanlıkça belirlenen dikim normlarına uygun olması,
ç) Kapama bağ/bahçenin tek türde ve bir parselin aşağıdaki tabloda belirtilen alanlardan

küçük olmayacak şekilde tesis edilmiş olması,

d) Kapama zeytin ve nar bahçesi tesis edilecek alanın Marjinal Tarım Arazisi olması.
(3) Belgelerini süresi içinde tam olarak teslim eden çiftçinin bağ/bahçe tesisi, iki teknik

personel tarafından yerinde kontrol edilerek tutanağa bağlanır (Ek-19). Dikim normlarına ve
fidan/fide ile ilgili hususlara uyduğu tespit edilen çiftçiler destekleme kapsamına alınır.

(4) Tesis edilen kapama bağ ve bahçeler, en az yılda bir kez 5 yıl süreyle (çilek ve muz
hariç) il/ilçe müdürlüğünce kontrol edilerek tutanağa bağlanır (Ek-20). Kontrollere ait tespit
tutanakları il müdürlüğünce muhafaza edilir. Mücbir sebepler dışındaki nedenlerle tesisin ka-
pama bağ/bahçe özelliğini kaybettiği tespit edildiği takdirde; verilen destekleme ödemesi, il/ilçe
tahkim komisyonu kararına istinaden ödeme tarihinden itibaren işleyecek yasal faizi ile birlikte
geri alınır.

(5) Destekleme ödemesi yapılan kapama bağ/bahçenin kiralama nedeniyle el değiştir-
mesi durumunda destekleme ödemesine konu ürün dışında başka bir ürünün ekim veya diki-
minin yapıldığının tespit edilmesi halinde sorumluluk desteği alan çiftçiye ait olup, söz konusu
ödemeyi; ödeme tarihinden itibaren işleyecek gecikme zammı ile birlikte geri öder.

(6) Destekleme ödemesi yapılan kapama bağ/bahçenin satış nedeniyle el değiştirmesi,
taraflarca imzalanacak taahhütname-3’ün (Ek-21) il/ilçe müdürlüğünün onayıyla yapılır. Dev-
ralan çiftçi, desteklemeden yararlanan çiftçinin sorumluluklarını taşımakta olup; kapama
bağ/bahçenin denetim, bakım ve muhafazasını sağlamak zorundadır. Aksi durumda, söz konusu
ödemeyi; ödeme tarihinden itibaren işleyecek gecikme zammı ile birlikte geri öder.

(7) Antepfıstığı anacı ile tesis edilen bahçelerde aşılama yapılması halinde, aşılama ile
çeşit değiştirme kapsamında sertifikalı fidan kullanım desteğinden yararlandırılır. Ancak An-
tepfıstığı anacı ile tesis edilen ve ilgili tebliğ gereğince desteklemeden yararlanmış bahçeler
aşılama ile çeşit değiştirme kapsamında tekrar sertifikalı fidan kullanım desteğinden yararlan-
dırılmaz.
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(8) Yıl içerisinde yeni tescil edilen ve destekleme kapsamına alınan yağlık zeytin çe-
şitleri Genel Müdürlük tarafından belirlenerek bildirilir.

(9) Ekonomik önemini kaybetmiş bağ ve meyve bahçeleri ile antepfıstığı anacı kulla-
nılarak tesis edilmiş alanlarda çeşit değişikliği amacıyla kullanılacak olan aşı gözü/aşı kalemi
sertifikalı olmak zorundadır.

(10) Fidan kullanım desteğinden yararlanılmış tesislerde, dikim yılı hariç olmak üzere
asgari 5 yıl sonrasında çeşit değiştirme desteklemesinden yararlanılır. Antepfıstığı dışındaki
türlerde çöğür veya yoz ile kurulmuş bahçeler çeşit değiştirme desteğinden yararlanamaz. Çeşit
değiştirme desteğinde desteğe tabi alan; aşılanan ağaç sayısı/dekarda yer alan ağaç sayısı ora-
nıdır. Bu oranın 5 ve üzerinde olması gerekir.

(11) Sertifikalı ve standart fidanın aynı kapama bağ veya bahçe alanı içinde kullanılması
halinde, destekleme miktarı her biri için ayrı alanlar üzerinden hesaplanarak belirlenir.

(12) Kiralama yolu ile kapama bağ/bahçe tesis eden çiftçilerin kira sözleşme süresi
çilek ve muzda en az 1 yıl diğerlerinde en az 5 yıldır.

(13) ÇKS’de 2015 yılı yazlık dikimleri 2015 Yılı Üretim Sezonuna kaydedilecek ve
bununla ilgili destekleme bilgileri “Sertifikalı Fidan 2015 (Yazlık-2015)” bölümüne işlenecektir.

(14) ÇKS’de 2015 yılı güzlük dikimleri 2016 Yılı Üretim Sezonuna kaydedilecek ve
bununla ilgili destekleme bilgileri “Sertifikalı Fidan 2016 (Güzlük-2016)” bölümüne işlenir.

(15) Desteklemeden yararlanmak isteyen çiftçiler, fidan/fidelerin dikiminden veya çeşit
değiştirmede aşılama öncesi veya sonrasında müracaat edebilirler.

(16) Bakanlar Kurulu Kararı çerçevesinde patates siğili hastalığı görülen illerin karan-
tina tedbiri uygulanan alanlarında sertifikalı fidan ve standart fidan ile bağ ve bahçe tesis eden
çiftçilere aldığı desteğe ilave olarak %50 fazla ödeme yapılır.

(17) Sanayilik veya ihracata yönelik çeşitlerde sertifikalı fidan kullanımına verilen %50
ilave destek uygulamasında, il/ilçe Müdürlüğü tarafından gerekli kontrol yapılarak icmal oluş-
turulur. Sanayilik ve ihracata yönelik çeşitler BÜGEM tarafından belirlenir.

(18) Desteklemeden yararlanmak isteyen çiftçilerin, aşağıda belirtilen belgelerle baş-
vurması gerekmektedir.

a) Fidan/fide kullanım desteklemesi talep formu (Ek-22),
b) Desteklemeden yararlanmak amacıyla müracaatta bulunun çiftçi adına düzenlenen

satış faturası,
c) İl Özel İdaresi, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı ve Köylere Hizmet Götürme

Birliği, Ziraat Odası gibi kamu kuruluşlarından belli oranda sağlanan fidan/fide destekleme-
sinden dolayı fidanın verildiği çiftçi bilgilerini içeren liste ve bu kuruluşlar adına düzenlenen
satış faturası,

ç) Fidan/fide, antepfıstığı çöğürü veya aşı materyaline ait sertifika belgesinin bir örneği,
d) Bu Tebliğin 12 nci maddesinin birinci fıkrasının (c) ve (ç) bentlerine göre talep edilen

bitki muayene raporu,
e) Bağ/bahçe kiralanmış ise kira sözleşme belgesinin bir örneği,
f) Fatura düzenleyen kişiye ait; Fidan/Fide Üretici Belgesi veya Tohumluk Bayii Bel-

gesinin (Kamu kuruluşları hariç) bir örneği.
(19) Talep formunda (Ek-22) bulunan fidan/fideye ait bilgiler, fidan/fide üreticisi veya

tohumluk bayisi tarafından fidan/fide sertifikası ile uyumlu şekilde doldurularak, tasdik edilir,
araziye ait bilgiler ise, çiftçi tarafından doldurulup imzalanır.

(20) Fatura tarihi, sertifikalı/standart fidan sertifika veya bitki muayene raporu tarihin-
den sonra olmalıdır. Faturalara fidan/fide üreticisi veya tohumluk bayisi tarafından fidan/fide
türü, çeşidi, belge numarası ve etiket numarası aralıkları yazılır.
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(21) Ürettikleri fidan/fideyi mahsul elde etmek amacıyla kendi arazisine diken
“Fidan/Fide Üretici Belgesi”ne sahip çiftçilerden fidan/fide faturası istenmez. Bu çiftçiler ken-
dilerine mal edecekleri ürünler için kanuni defterlerine söz konusu ürün miktarlarını gösterir
şekilde giriş kayıtlarını yaparak söz konusu defterin ilgili sayfasının/sayfalarının noter onaylı
nüshasını il/ilçe müdürlüğüne ibraz ederler. Talep formunda yer alan tohumluk bayisi bölümünü
kendileri imzalar ve kullanmış olduğu fidanlara ait sertifika sureti ile fidan/fide üretici belgesini
ibraz eder.

(22) Genel Müdürlük, sertifikasyon kuruluşlarına sisteme giriş yetkisi vererek bu ku-
ruluşların vermiş oldukları fidan/fide belgelerinin parti numaralarını ve parti büyüklüğünü tem-
sil eden miktarların ÇKS'ye girilmesini sağlar. Bu işlemin zamanında yapılmasından ilgili ku-
ruluşlar sorumludur.

(23) Sistem, satış faturalarının, bağlı olduğu fidan/fide belgelerinin parti büyüklüğünü
aşmamasını kontrol eder. Parti büyüklüğünü aştığı için girişi yapılamayan fidan/fide belgelerine
ait bilgiler, il/ilçe müdürlüklerince çiftçiye ve faturanın ait olduğu fidan/fide üreticisine bildi-
rilir. Fidan/fide üreticisi, sisteme girişi yapılamayan fidan/fideyi satan tohumluk bayi/bayilerini
incelemeye alır ve yedi gün içinde sorunun çözümünü sağlayarak il/ilçe müdürlüğüne bildirir.
Fidan/fide üreticisi kuruluşun belirttiği çiftçiler dışındaki çiftçilere ait girişler iptal edilir.

(24) Bağ tesisinde kullanılacak asma fidanları aşılı olacaktır.
Askı ve sonrasında yapılacak iş ve işlemler
MADDE 16 – (1) Bu Tebliğde anılan desteklemelere ilişkin ödeme icmalleri İl müdür-

lükleri tarafından ÇKS’den alınarak oluşturulur. İlçe müdürlüklerince, ilçeye ait destekleme
türüne esas İcmal 1 ile 2015 öncesi üretim yıllarına ilişkin çok yıllık yem bitkileri için düzen-
lenecek olan icmaller, ilçe müdürlüğünde ve ilgili köy/mahallede ilgili ilçe müdürlükleri veya
muhtarlıklar marifetiyle destekleme uygulama takviminde (Ek-2) belirtilen süre ile askıya çı-
karılır. Askıya çıkma tarihi ve saati ile askıdan indirme tarihi ve saati tutanağa bağlanır. Tutanak
muhtar ve/veya aza tarafından güncel tarihle imzalanır. Askı süresince herhangi bir itiraz olmaz
ise icmallerdeki bilgiler doğru kabul edilir. Askı süresi bitiminde yapılacak itirazlar il/ilçe tah-
kim komisyonlarınca değerlendirilerek sonuçlandırılır.

(2) İcmallerin askı süresi boyunca askıdaki bilgilere karşı ilgililer tarafından yapılacak
itirazların il/ilçe müdürlüklerine yazılı olarak yapılması şarttır. Ayrıca OTD uygulamalarında
hatalı bilgilerin düzeltilmesi için yetkilendirilmiş kuruluşa Ek-23 ile müracaat edilmesi çiftçinin
görev ve sorumluluğundadır. Bu madde hükmüne göre yapılan yazılı itirazlar askı süresinin
başlamasından itibaren değerlendirmeye alınır.

(3) Değerlendirme sonucunda İcmal 1’ler düzeltilemez ya da bilgi ve belgelere aykırılık
ile şikâyet ve/veya ihbar bulunması nedeniyle her bir destekleme türüne göre düzenlenen İcmal
1’ler oluşturulamaz ise, durum ilçe tahkim komisyonuna intikal ettirilir. İlçe tahkim komisyo-
nunca çözümlenemeyen konular il tahkim komisyonuna gönderilir.

(4) Askı işlemleri sonucunda ÇKS’den alınan İcmal 2’ler ve 2015 öncesi üretim yılla-
rına ilişkin çok yıllık yem bitkileri için düzenlenecek olan icmaller ilçe müdürlüklerince dü-
zenlenip, onaylandıktan sonra il müdürlüğüne gönderilir. Bu icmaller ve merkez ilçe icmalle-
rinin ÇKS’den alınan İcmal 3 ile uyumu il müdürlüğü tarafından kontrol edilir.

(5) İlçe müdürlüklerinden alınan her bir destekleme türüne göre düzenlenen İcmal 2’ler-
de gerçeğe aykırılık olması ya da il müdürlüklerine intikal eden şikâyet ve/veya ihbar olması
durumunda, il müdürlüklerince bu sorunlar çözülmeye çalışılır. Çözüme kavuşturulamayan
konular, il tahkim komisyonuna bildirilir. İl tahkim komisyonunda çözümlenemeyen konular
ise çözüm amacı ile nihai mercii olarak BÜGEM’e gönderilir.

(6) Her bir destekleme türüne göre düzenlenen İcmal 2’lerde gerçeğe aykırılığın bu-
lunmaması ya da il müdürlüklerine intikal eden şikâyet ve/veya ihbarların, İl Tahkim Komis-
yonu marifeti ile çözümlenmesi hâlinde, ödemeye esas her bir destekleme türüne göre düzen-
lenen İcmal 3’ler BÜGEM’e gönderilir.
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(7) Bu Tebliğde anılan desteklemelere ait başvuru bitiş tarihlerinden sonra askı süresi
içinde verilen itiraz dilekçelerinde talep edilen değişiklikler dışında çiftçinin beyanı ile ÇKS’de
yapılacak güncellemeler destekleme ödemelerine esas olamaz.

Desteklemelerden yararlanamayacaklar
MADDE 17 – (1) Bu Tebliğde anılan destekleme uygulamalarından aşağıdaki durum-

larda yararlanılamaz:
a) 2015 üretim yılı ÇKS kaydı olmayanlar bu Tebliğde anılan destekleme ödemelerin-

den faydalanamaz.
b) Bu Tebliğde anılan desteklemelere ilişkin başvurularda hizmet bedelinin yatırıldığına

dair Döner Sermaye İşletmesinden alınan makbuz veya alındı belgesini başvuru evrakları içe-
risinde bulundurmayanlar bu Tebliğde anılan destekleme ödemelerinden faydalanamaz.

c) ÇKS’de kayıtlı olduğu başvuru merkezi dışında başka yerden desteklemeye müracaat
edenlerle, bu Tebliğde belirtilen destekleme ödemelerinden faydalanmak için istenilen belgelerle
birlikte süresi içinde başvuru yapmayanlar anılan destekleme ödemelerinden faydalanamaz.

ç) Kamu kurum ve kuruluşları, kamu tüzel kişiliği ile ortak üretim yapanlar bu Tebliğde
anılan destekleme ödemelerinden faydalanamaz.

d) Gerçeğe aykırı beyanda bulunan ve/veya gerçeğe aykırı belge ibraz edenler, 5488
sayılı Tarım Kanununun 23. maddesi gereği haklarında beş yıl süreyle hiçbir destekleme prog-
ramından yararlandırılmamaları yönünde karar verilenler bu Tebliğde anılan destekleme öde-
melerinden faydalanamaz.

e) Üretim yılı içerisinde herhangi bir üretim ya da üretim gayesiyle toprak işlemesi ya-
pılmamış olan boş araziler ile birbirini takip eden iki ve daha fazla üretim yılında nadasa bıra-
kılan araziler bu Tebliğde anılan destekleme ödemelerinden faydalanamaz.

f) Tapuda tescili bulunmayan mülkiyeti ihtilaflı olan arazilerde, askı süresince taraflar-
dan birinin destekleme ödemesine ilişkin itirazının yazılı olarak ilgili birime iletilmesi halinde
bu arazi için bu Tebliğde anılan destekleme ödemelerinden faydalanılmaz.

g) Destekleme kapsamındaki arazilerde ara ziraati yapıldığının tespiti halinde ara ziraatı
ürününe bu Tebliğde anılan destekleme ödemelerinden hiç birisi yapılmaz.

ğ) Sertifikalı fidan/fide ve standart fidan kullanımı destekleme uygulamasında başvuru
tarihinden veya tesis tarihinden itibaren 5 yıl süreyle ara ziraatı yapılamaz. Yapılan kontrollerde
ara ziraatı yapıldığı tespit edilen araziler destekleme kapsamı dışına alınır. Bu arazilere daha
önce bu konuda destekleme ödemesi yapılmış ise yapılan ödemelerin tamamı yasal faizi ile
birlikte geri alınır.

h) Yurt içinde ihracat amaçlı üretilip sertifikalandırılan tohumlar ile fidan/fideleri üreten
ve kullananlar sertifikalı tohum kullanım, sertifikalı tohum üretim, sertifikalı fidan/çilek fidesi
ve standart fidan kullanım desteklemesinden faydalanamazlar.

ı) Kendine ait arazilerde tohum üretimi yapan yetkilendirilmiş tohumculuk kuruluşları,
bu alanlar için sertifikalı tohum kullanım desteklemesinden faydalanamazlar.

i) Bakanlıkça belirlenenler dışındaki tür veya çeşitlerle bağ/bahçe tesis edenler; serti-
fikalı fidan/çilek fidesi ve standart fidan kullanım desteklemesinden faydalanamazlar.

j) Aynı arazide daha önce ekip/diktiği bitki için yasal tesis sorumluluğu bulunanlar ser-
tifikalı fidan/çilek fidesi ve standart fidan kullanım desteklemesinden faydalanamazlar.

k) Pamuk sezonu içerisinde faaliyetini sürdürerek, desteklemeye konu kütlü pamuğu
işleyecek olan çırçır prese fabrika işletmecisi olmayan tüccarlara satış yapanlar ile yurt içeri-
sinde üretilip sertifikalandırılan tohumları kullanmayan pamuk çiftçileri fark ödemesi destek-
lerinden faydalanamaz.

l) Yem bitkisi ekilişlerini sigorta yaptırarak herhangi bir nedenden dolayı zarar gören
ürünleri için sigorta ödemesi alanlar, ödeme aldıkları alan oranında yem bitkileri üretimi des-
teklemesinden faydalanamaz.
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m) Yem bitkisi ekilişlerini daneye bırakanlar yem bitkileri üretimi desteklemesinden
faydalanamaz.

n) Özel mülkiyet statüsünde olup da tapu kayıtlarında vasfı çayır, mera ve otlakiye olan
parseller üzerinde ekiliş yapanlar yem bitkileri üretimi desteklemesinden faydalanamaz.

o) İlin ekolojik şartlarına, yetiştirme tekniklerine ve normlarına uygun yem bitkisi ekilişleri
yapmayanlar yem bitkileri üretimi desteklemesinden faydalanamaz.

ö) Kadastro geçmemiş birimlerde, tapu sicil müdürlüklerinden onaylı tapu zabıt kaydına
sahip olmayan çayır vasıflı araziler, bu Tebliğde anılan desteklerden faydalanamaz. Ormanla
ilişkili alanlarda, Orman Genel Müdürlüğü temsilcisinin de bulunduğu keşif komisyonlarınca
düzenlenen raporlarda, tarım arazisi haline getirilmediği tespit edilen araziler veya Orman Ge-
nel Müdürlüğünce desteklemeye başvuran çiftçi adına tahsis edilmeyen araziler, bu Tebliğde
anılan destekleme ödemelerinden faydalanamaz.

p) 2015 yılında düzenlenmeyen veya önceki yıllarda düzenlenmekle birlikte geçerliliği
2015 yılında da devam eden sertifikalar ile yapılan başvurular İTU desteklemesinden faydala-
namaz.

r) Örtü altı üretim yapan çiftçilerden, ÖKS’de kayıtlı olmayan çiftçi ve araziler İTU
desteklemesinden faydalanamaz.

s) Açık alanlarda meyve, sebze, süs bitkileri, tıbbi aromatik bitki üretimi dışındaki ara-
ziler, İTU desteklemesinden faydalanamaz.

ş) İTU sertifikası iptal edilen araziler, İTU desteklemesinden faydalanamaz.
t) Organik tarım desteğinden yararlandırılan araziler İTU desteğinden, İTU desteğinden

yararlandırılan araziler OTD’den faydalanamaz.
u) Bu Tebliğin 19 uncu maddesinin 6 ncı fıkrasındakiler hariç, OTBİS’de ve ÇKS’de

2015 üretim yıllarında kayıtlı olmayan çiftçiler ve araziler OTD’den faydalanamaz.
ü) Kamu arazileri üzerinde yapılan doğadan toplama alanları ve ekiliş yapılmayan çayır

vasıflı alanlar OTD’den faydalanamaz.
v) Geçiş süreci ürünü üretimi yapılan araziler OTD’den faydalanamaz.
Haksız ödemelerin geri alınması ve hak mahrumiyeti
MADDE 18 – (1) Bu Tebliğde belirtilen yetkili merciler, yetki alanına giren verilerin

kayıt sistemine doğru girilmesinden, kendilerine ibraz edilen belgelerin kontrolünden ve kendi
hazırladıkları belgelerden doğrudan sorumludur. Bu yükümlülüğü yerine getirmeyerek haksız
yere ödemeye neden olanlar ile haksız yere ödemelerden yararlanmak üzere sahte veya içeriği
itibarıyla gerçek dışı belge düzenleyen ve kullananlar hakkında gerekli cezai, hukuki ve idari
işlemler il müdürlüklerince yapılır. İl Tahkim Komisyonlarınca 5488 sayılı Kanunun 23 üncü
maddesine göre yapılacak iş ve işlemler değerlendirilip karara bağlanır, gereği il müdürlükle-
rince yerine getirilir.

(2) Haksız yere yapılan destekleme ödemeleri, ödeme tarihinden itibaren 21/7/1953 ta-
rihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 51 inci maddesinde
belirtilen gecikme zammı oranları dikkate alınarak hesaplanan kanunî faizi ile birlikte anılan
Kanun hükümlerine göre geri alınır. Haksız ödemenin yapılmasında ödemeyi sağlayan, belge
veya belgeleri düzenleyen gerçek ve tüzel kişiler, geri alınacak tutarların tahsilinde müştereken
ve müteselsilen sorumlu tutulurlar.

(3) Bu Tebliğ ile belirlenen destekleme ödemelerinden, idarî hata sonucu düzenlenen
belgelerle yapılan ödemeler hariç, haksız yere yararlandığı tespit edilen üreticiler, beş yıl sü-
reyle hiçbir destekleme programından Çiftçi Kayıt Sistemi Yönetmeliği hükümlerine göre ku-
rulan İl/İlçe Tahkim Komisyonu kararıyla yararlandırılmazlar. Bunun takibinden il/ilçe mü-
dürlükleri sorumludur.

(4) Destekleme ödemelerinde, idari hata sonucu yapılan fazla ödemeyi kendilerine tebliğ
edildiği tarihten itibaren bir ay içinde iade etmeyenler beş yıl süreyle hiçbir destekleme prog-
ramından yararlandırılmaz. İdari hata sonucu ödenip, geri tahsil edilmesi gereken ödemelerden,

27 Mayıs 2015 – Sayı : 29368                                RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 65



üretici kendisine tebliğ edilen süre içerisinde ödeme yapar ise gecikme faizi alınmaz. Ancak
söz konusu ödeme tebliğ edilen süre içerisinde yapılmaz ise tebliğ tarihinden itibaren 21/7/1953
tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 51 inci maddesinde
belirtilen gecikme zammı oranları dikkate alınarak hesaplanan kanunî faizi ile birlikte anılan
Kanun hükümlerine göre geri alınır.

Çeşitli ve son hükümler
MADDE 19 – (1) 16/3/2015 tarihli ve 2015/7495 sayılı Bakanlar Kurulu Kararında

yer alan ve bu Tebliğde anılan desteklerle ilgili işlemlerin yürütülmesini ve denetimini sağla-
yacak tedbirleri almaya Bakanlık yetkili olup, bu amaçla yapılacak çalışmalarda gerektiğinde
diğer kamu kurum ve kuruluşları, kooperatifler, ziraat odaları, ticaret borsaları, lisanslı depo
işletmeleri, Toprak Mahsulleri Ofisi ve birliklerin hizmetlerinden de yararlanır.

(2) ÇKS yönetmeliği gereği yapılan örnekleme arazi tespitlerinde öncelikli olarak fark
ödemesi desteğine esas araziler dikkate alınır. Yapılan örneklemelerde ilave sözleşmeli üretim
desteği alan arazilerin de yer alması sağlanır. Yapılan tespitler tutanağa bağlanır.

(3) Yetkilendirilmiş kuruluşlar, İTUD ödemeleri için düzenledikleri her türlü bilgi ve
belgelerden sorumludurlar. Sorumluluklarını yerine getirmeyen yetkilendirilmiş kuruluşlar hak-
kında İyi Tarım Uygulamaları Yönetmeliği hükümleri uygulanır.

(4) Yetkilendirilmiş kuruluşlar OTD ödemeleri için düzenledikleri her türlü bilgi ve
belgelerden, ayrıca OTD ödemelerinde OTBİS’e eksik veya hatalı yapılan veri girişleri ile dü-
zeltmelerin zamanında yapılmasından sorumludurlar. Sorumluluklarını yerine getirmeyen yet-
kilendirilmiş kuruluşlar hakkında 5262 sayılı Organik Tarım Kanunu ve Organik Tarım Yö-
netmeliği hükümleri uygulanır.

(5) Arazi intikalleri ve mücbir sebep gibi nedenlerle döneminde destek ödemesi yapı-
lamayan çiftçilere ait desteklemelere ilişkin iş ve işlemler ayrı olarak yapılır.

(6) Bu Tebliğde anılan destekleme ödemelerinde; 2015 üretim yılına esas ÇKS müra-
caatını yaptıktan sonra vefat eden çiftçiler için;

a) Yem Bitkileri Üretimi Desteği ödeme taksit/taksitleri ile destekleme tutarları, des-
teklemeye esas şartların devamı halinde mirasçılarının müracaatı üzerine arazinin intikalinin
yapılması ve/veya taahhütnamenin yenilenmesi halinde mirasçılarına ödenir.

b) OTD ödemelerinde; OTBİS’de ve ÇKS’de 2015 üretim yılında kayıtlı, 2015 yılı ha-
satını gerçekleştirmiş ve ürettiği ürüne organik ürün sertifika düzenlenmiş olup, mücbir sebep-
lerle organik tarım faaliyeti sona eren çiftçinin ve arazisinin faaliyetini devam ettiren OTBİS’de
ve ÇKS’de 2016 üretim yılında kayıtlı birinci derece yakını çiftçiye/tüzel kişi ortaklarına veya
faaliyeti sona eren çiftçinin ortağı olduğu tüzel kişiye ve aynı araziye de, il/ilçe tahkim komis-
yonlarınca uygun bulunmak şartıyla yapılır. Bu durumda faaliyeti devam ettiren çiftçinin ve
arazinin, OTBİS’de ve ÇKS’de 2016 üretim yılında kayıtlı olması şartı aranır. Bu durumdaki
2015 üretim yılında kayıtlı arazilerden kadastro geçmesi halinde arazilerde arazinin tanım bil-
gilerinin değişmesi veya çeşitli nedenlerle OTBİS’de ve ÇKS’de 2016 üretim sezonu arazi ka-
yıtlarında yapılan düzeltmeler nedeni ile 2015 ve 2016 yılı arazi bilgilerinin uyuşmaması ha-
linde, arazinin devam eden aynı arazi olması kaydı ile tebliğde belirtilen diğer şartları taşıması
ve il/ilçe tahkim komisyonlarınca uygun bulunması halinde OTBİS’de ve ÇKS’de 2015 yılı
hasatı gerçekleştirmiş ve üretilen ürüne organik ürün sertifikası düzenlenmiş bu araziler de
destekleme kapsamına alınır. 2015 yılı hasatı için organik ürün sertifikasının birinci dereceden
yakını çiftçiye/tüzel kişi ortaklarına veya faaliyeti sona eren çiftçinin ortağı olduğu tüzel kişi-
yede düzenlenmesi halinde bu çiftçilerede OTD ödemesi yapılır. Herhangi bir müracaat yapıl-
maması halinde destekleme ve/veya kalan taksitlerin ödemesi yapılmaz.

c) Diğer destekleme ödemelerinde; 2015 üretim yılına esas ÇKS müracaatını yaptıktan
sonra vefat eden çiftçilerin mirasçıları, arazinin intikalini yaptıramaması durumunda destek-
lemeye esas şartları devam ettirmeleri kaydıyla mahkemeden veya noterden alınmış veraset
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belgesinin aslı ya da onaylanmış sureti ile mirasçılardan herhangi birinin varsa diğer mirasçı-
lardan alacağı muvafakatname ile müracaatı üzerine vefat eden çiftçi adına destekleme ödemesi
yapılır. Herhangi bir müracaat yapılmaması halinde hiçbir destekleme ödemesi yapılmaz.

(7) Mücbir sebeplerden (savaş, yangın, sel, heyelan ve deprem gibi tabi afetler v.b.) do-
layı mahsul elde edilememesi durumunda; mücbir sebebin meydana geldiği tarihi izleyen bir
hafta içinde çiftçinin ÇKS’ye kayıtlı olduğu il/ilçe müdürlüğüne yazılı olarak bildirimde bu-
lunması ve il/ilçe müdürlüğü tarafından yerinde tespit edilip belgelendirilmesi zorunludur.

(8) Sertifikalı Tohum Üretim Desteği, Sertifikalı Tohum Kullanım Desteği, Sertifikalı
Fidan/Çilek Fidesi ve Standart Fidan Kullanım Desteği ve Yem Bitkileri Üretimi Desteği uy-
gulamalarında; başka il/ilçe sınırları içerisinde kayıtlı bulunan parselde ekim yapan çiftçi, ÇKS
kaydının olduğu il/ilçe müdürlüğüne müracaat eder. Müracaatın yapıldığı il/ilçe müdürlüğü,
ekilişin yapıldığı il/ilçe müdürlüğünden onaylı kontrol tutanağını ister ve ödemeye esas icmali
hazırlar.

(9) Patates siğili hastalığı görülen illerde karantina uygulanan bulaşık alanlar ve/veya
oluşturulan güvenlik kuşağı alanlarında, il/ilçe müdürlüğü müracaat edilen parsellerde destek-
lemeye tabi ürünlerin ekilip ekilmediğini kontrol ederek sonucuna göre arazi bilgilerinin
ÇKS’ye girilmesini sağlar.

(10) Bu Tebliğde yer almayan teknik konularda Bakanlık genelgeleri ve talimatları uy-
gulanır. Ancak bu Tebliğde yer almayan oluşacak problemlerin çözümünde il/ilçe tahkim ko-
misyonları yetkili ve sorumludur.

Finansman ve ödemeler
MADDE 20 – (1) Bakanlar Kurulu Kararı çerçevesinde bu Tebliğde anılan 2015 yılı

tarımsal desteklemelere konu ürünler ve destekleme miktarları Ek-1’de yer almaktadır.
(2) Destekleme ödemeleri için gerekli finansman bu Tebliğe esas Bakanlar Kurulu Ka-

rarında belirtilen esaslar çerçevesinde Bakanlık tarımsal destekleme bütçesinden karşılanır.
Ödemeler Bankanın ilgili şubelerinde daha önce çiftçiler adına açılan veya açılacak olan he-
saplara yapılır.

Yürürlükten kaldırılan tebliğler
MADDE 21 – (1) 14/5/2013 tarihli ve 28647 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Çiftçi

Kayıt Sistemine Dahil Olan Çiftçilere Mazot, Gübre ve Toprak Analizi Destekleme Ödemesi
Yapılmasına Dair Tebliğ (Tebliğ No: 2013/14),

(2) 17/5/2014 tarihli ve 29003 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yem Bitkileri Des-
teklemeleri Uygulama Esasları Tebliği (Tebliğ No: 2014/16),

(3) 27/9/2014 tarihli ve 29132 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İyi Tarım Uygula-
maları Destekleme Ödemesi Yapılmasına Dair Tebliğ (Tebliğ No: 2014/46),

(4) 17/5/2014 tarihli ve 29003 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yurt İçi Sertifikalı
Tohum Üretiminin Desteklenmesi Hakkında Tebliğ (Tebliğ No: 2014/18),

(5) 17/5/2014 tarihli ve 29003 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yurt İçi Sertifikalı
Tohum Kullanımının Desteklenmesi Hakkında Tebliğ (Tebliğ No: 2014/19),

(6) 3/6/2014 tarihli ve 29019 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yurt İçi Sertifikalı Fi-
dan/Çilek Fidesi ve Standart Fidan Kullanımı Desteklemesi Hakkında Tebliğ (Tebliğ No:
2014/21),

(7) 10/9/2013 tarihli ve 28761 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Organik Tarım Des-
tekleme Ödemesi Yapılmasına Dair Tebliğ (Tebliğ No: 2013/23),

yürürlükten kaldırılmıştır.
Yürürlük
MADDE 22 – (1) Bu Tebliğ 1/1/2015 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde

yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 23 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı yürütür.
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Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından:

TARıMSAL SuLAMAYA İLİŞkİn ELEkTRİk BORcu BuLunAn ÇİFTÇİLERE

Bu BORÇLARı ÖDEnİncEYE kADAR 2015 YıLınDA DESTEkLEME

ÖDEMESİ YAPıLMAMASınA İLİŞkİn kARARın

uYGuLAMA TEBLİĞİ

(TEBLİĞ nO: 2015/23)

Amaç ve kapsam

MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, 8/5/2015 tarihli ve 2015/7700 sayılı Bakanlar Ku-

rulu Kararı ile yürürlüğe konulan Tarımsal Sulamaya İlişkin Elektrik Borcu Bulunan Çiftçilere

Bu Borçları Ödeninceye Kadar 2015 Yılında Destekleme Ödemesi Yapılmamasına İlişkin Ka-

rarın uygulamasına dair usul ve esasları belirlemektir.

Dayanak

MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ, 8/5/2015 tarihli ve 2015/7700 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı

ile yürürlüğe konulan Tarımsal Sulamaya İlişkin Elektrik Borcu Bulunan Çiftçilere Bu Borçları

Ödeninceye Kadar 2015 Yılında Destekleme Ödemesi Yapılmamasına İlişkin Karara dayanı-

larak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 3 – (1) Bu Tebliğde geçen;

a) Abone: Tarımsal sulamada elektrik kullanan, şirket ile abonelik sözleşmesi olan çiftçi

veya tüzel kişiliği,

b) Bakanlık: Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığını,

c) Banka: T.C. Ziraat Bankası Anonim Şirketini,

ç) Belge: Çiftçinin veya tüzel kişiliğin borcu olmadığını gösteren, Şirket tarafından tan-

zim edilmiş tasdikli evrakı,

d) Çiftçi: Çiftçi Kayıt Sistemine kayıtlı olabilmek için gereken usul ve esasları yerine

getiren ve fiilen tarımsal üretim kaynaklarını kullanmak suretiyle tarımsal üretimle uğraşan tü-

zel kişileri veya başvuru tarihi itibarıyla onsekiz yaşını doldurmuş gerçek kişileri,

e) ÇKS: Çiftçi Kayıt Sistemini,

f) Genel Müdürlük: Tarım Reformu Genel Müdürlüğünü,

g) İcmal: Tarımsal destekleme uygulamalarını yürüten Bakanlık ilgili Genel Müdür-

lüklerinin oluşturduğu gerçek veya tüzel kişilere ait bilgiler ve ödeme miktarlarını gösteren

listeleri,

ğ) Protokol: İlgili şirket ile Genel Müdürlük arasında ÇKS veri paylaşımına ait usul ve

esasların belirlenerek imza altına alındığı sözleşmeyi,

h) Şirket: Elektrik dağıtım şirketi ve/veya elektrik perakende satış şirketini,

ifade eder.
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Destekleme ödemelerinin yapılıp yapılmayacağının uygulanması

MADDE 4 – (1) Şirket, elektrik tüketimine ait kayıtlar ile ÇKS kayıtlarını eşleştirerek

alacaklı olduğu çiftçilere ait Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası veya vergi kimlik numarası

ile beraber alacak tutarını Bankaya iletir.

(2) Banka, Genel Müdürlük tarafından kendilerine iletilen, ödemeye esas icmallerdeki

çiftçilere veya tüzel kişilere ait Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası veya vergi kimlik numarası

ile Şirket tarafından iletilen elektrik borcu bulunan tüketiciye ait Türkiye Cumhuriyeti kimlik

numarası veya vergi kimlik numarası eşleşenlerin destekleme bedellerini ilgililerine ödemez.

(3) Şirket borçlularına ödemenin yapılabilmesi için çiftçinin veya tüzel kişinin destek-

leme hakedişlerini almak üzere Bankaya müracaat tarihinden önceki son bir ay içinde Şirketten

alınan belgenin Bankaya ibraz edilmesi gerekir.

(4) Borca ilişkin itiraz Şirkete yapılır. Anlaşmazlık durumunda özel hukuk hükümleri

uygulanır.

Diğer işlemler

MADDE 5 – (1) Genel Müdürlük, destekleme ödemesinin yapılacağını, planlama aşa-

masında, Şirketçe bildirilen adrese elektronik olarak gönderir.

(2) Şirket, borçlulara ait bilgileri ve borç miktarlarını gösteren listeleri ödeme yapıl-

madan en geç üç iş günü önceden Bankaya iletir.

(3) Çiftçinin Banka’ya yazılı müracaatı halinde hak ettiği destekleme tutarından, ban-

kaya bildirilen borç miktarına kadar olan kısım şirketin hesabına aktarabilir. Mahsup işleminden

sonra, çiftçilerin bakiye alacağı kaldığı takdirde, bu bakiye tutar çiftçilere ödenir.

(4) Şirketin talebi halinde Genel Müdürlük, Protokol dâhilinde ÇKS’den veri paylaşımı

yapar.

(5) Düzenlenen belgelerin içeriği ile ilgili hukuki sorumluluk, belgeyi düzenleyen tarafa

aittir.

Yürürlükten kaldırılan tebliğ

MADDE 6 – (1) 09/03/2014 tarihli ve 28936 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Ta-

rımsal Sulamaya İlişkin Elektrik Borcu Bulunan Çiftçilere Bu Borçları Ödenene Kadar 2014

Yılında Tarımsal Destekleme Ödemesi Yapılmayacağına Dair Bakanlar Kurulu Kararı Uygu-

lama Tebliği (Tebliğ No: 2014/9) yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

MADDE 7 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 8 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı yürütür.
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Sermaye Piyasası Kurulundan:
MEnkuL kıYMET YATıRıM ORTAkLıkLARınA

İLİŞkİn ESASLAR TEBLİĞİ
(ııı-48.5)

BİRİncİ kıSıM
GEnEL HÜkÜMLER

BİRİncİ BÖLÜM
Amaç, kapsam, Dayanak, Tanımlar ve kısaltmalar

Amaç ve kapsam
MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı;
a) Sabit sermayeli menkul kıymet yatırım ortaklıklarının kuruluşuna ve kurucularına,

paylarının halka arzına, pay devirlerine, ortaklarında ve yöneticilerinde aranacak niteliklere,
yönetim ilkelerine, faaliyet esaslarına, portföy sınırlamalarına, portföyünde bulunan varlıkların
değerlemesine ve saklanmasına, paylarını geri almalarına, kamuyu aydınlatma ve yatırımcıları
bilgilendirme yükümlülüklerine, menkul kıymet yatırım ortaklığı statüsünden çıkmalarına, kâr
payı dağıtımına ve tabi olacakları diğer yükümlülüklere ilişkin ilke ve esasları,

b) Değişken sermayeli menkul kıymet yatırım ortaklıklarının kuruluşuna ve ortaklarına,
paylarının ihracına, izahnameleri ve izahnamelerinin yayımlanmasına, kurucu paylarının dev-
rine ve itfasına, yatırımcı paylarının itfasına, kurucu paylarına sahip ortaklarında ve yönetici-
lerinde aranan niteliklere, yönetim ilkelerine, faaliyet esaslarına, portföy sınırlamalarına, port-
föyünde bulunan varlıkların değerlemesine ve saklanmasına, kamuyu aydınlatma ve yatırım-
cıları bilgilendirme yükümlülüklerine, kâr payı dağıtımına, tasfiye ve sona ermeleri ile sabit
sermayeli menkul kıymet yatırım ortaklıklarının değişken sermayeli menkul kıymet yatırım
ortaklığına dönüşümüne ve tabi olacakları diğer yükümlülüklere ilişkin ilke ve esasları,

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

nunun 48 inci, 49 uncu, 50 nci ve 51 inci maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar ve kısaltmalar
MADDE 3 – (1) Bu Tebliğde geçen;
a) Asgari net aktif değer: Esas sözleşmesinin tescilinden itibaren bu Tebliğde belirtilen

süre içerisinde değişken sermayeli menkul kıymet yatırım ortaklığının net aktif değerinin ulaş-
ması gereken asgari tutarı,

b) Bakanlık: Gümrük ve Ticaret Bakanlığını,
c) Banka: 19/10/2005 tarihli ve 5411 sayılı Bankacılık Kanununun 3 üncü maddesinde

tanımlanan bankaları,
ç) Başlangıç sermayesi: Değişken sermayeli menkul kıymet yatırım ortaklığında kurucu

pay sahiplerince ödenmesi gereken asgari sermaye tutarını,
d) BİAŞ: Borsa İstanbul Anonim Şirketini,
e) Bilgilendirme dokümanları: Ortaklık esas sözleşmesi, izahname, ihraç belgesi ve ya-

tırımcı bilgi formunu,
f) Birlik: Türkiye Sermaye Piyasaları Birliğini,
g) Borsa: 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanununun 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının

(ç) bendinde tanımlanan sistemler ve pazar yerleri ile yurt dışı borsaları,
ğ) Değişken sermayeli ortaklık: Değişken sermayeli menkul kıymet yatırım ortaklığını,
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h) Grup: Doğrudan veya dolaylı olarak aynı gerçek veya tüzel kişinin yönetim kontrolü
altında bulunan ortaklıkların tümünü,

ı) Halka açık pay: Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. nezdinde borsada işlem görebilir pay
olarak izlenen payları,

i) İhraç: 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanununun 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının
(ğ) bendinde tanımlanan satışı,

j) İhraççı: Sermaye piyasası araçlarını ihraç eden veya sermaye piyasası araçları halka
arz edilen tüzel kişileri ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanununa tabi yatırım fonlarını,

k) Kanun: 6/12/2012 tarihli ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanununu,
l) KAP: Kamuyu Aydınlatma Platformunu,
m) Kurul: Sermaye Piyasası Kurulunu,
n) Lider sermayedar: 7 nci ve 8 inci maddede yazılı şartları taşıyan ortak ya da ortak-

ları,
o) Net aktif değer: Ortaklık varlıklarının toplamından ortaklık borçlarının toplamının

düşülmesi suretiyle bulunan tutarı,
ö) Nitelikli yatırımcı: Kurulun sermaye piyasası araçlarının satışına ilişkin düzenleme-

lerinde tanımlanan kişileri,
p) Ortaklık: Sabit ve değişken sermayeli menkul kıymet yatırım ortaklıklarını,
r) Portföy: Bu Tebliğ hükümlerine göre yatırım yapılabilen varlıklardan oluşan mal-

varlığı bütününü,
s) Portföy değeri: Ortaklık portföyündeki varlıkların bu Tebliğde ve ilgili diğer mev-

zuatta belirlenen esaslar çerçevesinde değerlenmesi neticesinde bulunan değeri,
ş) Portföy saklama hizmeti: Kanunun 56 ncı maddesinin birinci fıkrasında belirlenmiş

olan hizmetleri,
t) Portföy saklama kuruluşu: Kanunun 56 ncı maddesi kapsamında portföy saklama

hizmetini yürüten kuruluşu,
u) Portföy yönetim şirketi: Kurulun portföy yönetim şirketlerine ilişkin düzenlemele-

rinde tanımlanan ve ana faaliyet konusu yatırım fonlarının kurulması ve yönetimi yanında ya-
tırım ortaklıklarının portföylerinin yönetimini de kapsayan anonim ortaklıkları,

ü) Sabit sermayeli ortaklık: Sabit sermayeli menkul kıymet yatırım ortaklığını,
v) SPL: Sermaye Piyasası Lisanslama Sicil ve Eğitim Kuruluşu Anonim Şirketini,
y) Takasbank: İstanbul Takas ve Saklama Bankası Anonim Şirketini,
z) TCMB: Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Anonim Şirketini,
aa) TTK: 13/1/2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununu,
bb) TTSG: Türkiye Ticaret Sicili Gazetesini,
cc) Türev araçlar: Kurulca ortaklık portföyüne alınması uygun görülen vadeli işlem ve

opsiyon sözleşmelerini,
çç) Yatırım Kuruluşu: Aracı kurumlar ile yatırım hizmeti ve faaliyetinde bulunmak üze-

re kuruluş ve faaliyet esasları Kurulca belirlenen diğer sermaye piyasası kurumlarını ve ban-
kaları,

dd) Yatırımcı Bilgi Formu: Portföyün yapısını, yatırım stratejisini ve risklerini gösteren
özet formu,

ee) Yönetici: Kurulca uygun görülen portföy yönetim şirketini,
ff) Yönetim kontrolü: Tek başına veya birlikte hareket ettikleri kişilerle birlikte doğru-

dan veya dolaylı olarak ortaklığın oy haklarının yüzde ellisinden fazlasına veya genel kurulda
yönetim kurulu üye sayısının salt çoğunluğuna karşılık gelen sayıda üyelikler için aday gös-
terme hakkı veren imtiyazlı payların çoğunluğuna sahip olunmasını,

ifade eder.
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İkİncİ kıSıM
Sabit Sermayeli Ortaklıklara İlişkin Esaslar

BİRİncİ BÖLÜM
Genel Esaslar

Sabit sermayeli ortaklık tanımı
MADDE 4 – (1) Sabit sermayeli ortaklık, Kanun hükümleri uyarınca aşağıda belirtilen

varlıklar ve araçlardan oluşan portföyü işletmek amacıyla anonim ortaklık şeklinde ve kayıtlı
sermaye esasına göre kurulan ve Kanunun 48 inci maddesinde sınırı çizilen faaliyetler çerçe-
vesinde olmak kaydı ile bu Tebliğde izin verilen diğer faaliyetlerde bulunabilen sermaye piya-
sası kurumudur.

a) Özelleştirme kapsamına alınanlar dahil Türkiye’de kurulu ihraççılara ait paylar, özel
sektör ve kamu borçlanma araçları.

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

c) 12 aydan uzun vadeli olmamak üzere vadeli mevduat ve katılma hesabı.
ç) Borsada işlem görmeleri kaydıyla; altın ve diğer kıymetli madenler ile bu madenlere

dayalı olarak ihraç edilen sermaye piyasası araçları.
d) Yatırım fonu katılma payları.
e) Repo ve ters repo işlemleri.
f) Kira sertifikaları.
g) Gayrimenkul sertifikaları.
ğ) Yatırım kuruluşu ve ortaklık varantları ile yatırım kuruluşu sertifikaları.
h) Takasbank para piyasası işlemleri.
ı) Türev araç işlemlerinin nakit teminatları ve primleri.
i) Kurulca portföye alınması uygun görülen özel tasarlanmış yabancı yatırım araçları

ve ikraz iştirak senetleri.
j) Kurulca portföye alınması uygun görülen diğer yatırım araçları.
Faaliyet ve işlemleri
MADDE 5 – (1) Sabit sermayeli ortaklığın başlıca faaliyet ve işlemleri şunlardır:
a) Portföyünü oluşturmak, işletmek ve gerektiğinde portföyde değişiklikler yapmak.
b) Portföy çeşitlendirmesi yaparak yatırım riskini, faaliyet alanlarına ve şirketlerin du-

rumlarına göre en aza indirecek bir biçimde dağıtmak.
c) Sermaye piyasası araçlarına, mali piyasa ve kurumlara, şirketlere ilişkin gelişmeleri

sürekli izlemek ve portföy yönetimiyle ilgili olarak gerekli önlemleri almak.
ç) Portföyün değerini korumaya ve artırmaya yönelik araştırmalar yapmak.

İkİncİ BÖLÜM
kuruluşa İlişkin Esaslar

kuruluş şartları
MADDE 6 – (1) Sabit sermayeli ortaklıkların kuruluşlarının Kurulca uygun görülebil-

mesi için;
a) Kayıtlı sermayeli anonim ortaklık şeklinde kurulması,
b) Kurucularının, sabit sermayeli ortaklığın çıkarılmış sermayesinin asgari %49’u ora-

nındaki paylarının, bu Tebliğde belirtilen süre ve esaslar dahilinde halka arz edileceğini Kurula
taahhüt etmiş olması,
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c) Kuruluş sermayesinin 20 milyon TL’den az olmaması,
ç) Paylarının nakit karşılığı çıkarılması ve pay bedellerinin kuruluş sırasında tam ve

nakden ödenmesi,
d) Ticaret unvanında “Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı” ibaresini taşıması,
e) Kurucularından en az birisinin lider sermayedar olması,
f) Genel müdür ile yönetim kurulu üyelerinin belirlenmiş olması ve bu kişilerin bu Teb-

liğde öngörülen şartları taşımaları,
g) Kurucu ortaklarının bu Tebliğde öngörülen şartları haiz olması,
ğ) Esas sözleşmesinin TTK, Kanun ve bu Tebliğ hükümlerine uygun olması,
h) Kurulca yetkilendirilmiş bir kuruluşun portföy saklama hizmetini yürütmek üzere

belirlenmiş olması,
zorunludur.
kurucu ve ortakların nitelikleri
MADDE 7 – (1) Gerçek ve tüzel kişi kurucu ortakların;
a) Müflis olmaması, konkordato ilân etmiş olmaması ya da hakkında iflasın ertelenmesi

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

tiren olayda sorumluluğu bulunan kişilerden olmaması,
c) Kanunda yazılı suçlardan kesinleşmiş mahkumiyetinin bulunmaması,
ç) Mülga 14/1/1982 tarihli ve 35 sayılı Ödeme Güçlüğü İçinde Bulunan Bankerlerin

İşlemleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameye göre kendileri veya ortağı olduğu kuru-
luşlar hakkında tasfiye kararı verilmemiş olması,

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

e) Kuruluş için gerekli kaynağı kendi ticari, sınai ve sair yasal faaliyetleri sonucunda
her türlü muvazaadan ari olarak sağlaması ve taahhüt ettikleri sermaye miktarını karşılayabi-
lecek mali güce sahip olması,

f) İşin gerektirdiği dürüstlük ve itibara sahip olması,
g) Muaccel vergi borcu bulunmaması,
ğ) 7/2/2013 tarihli ve 6415 sayılı Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkında Ka-

nunda düzenlenen suçlardan mahkum olmaması,
h) Kanunun 101 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi uyarınca işlem yasaklı ol-

maması,
şarttır. (a) bendinde belirtilen şartlar, iflasın kaldırılmasına, kapatılmasına veya kon-

kordato teklifinin tasdikine ilişkin kararın, (b) bendinde yer alan şartlar ise buna ilişkin kararın
kesinleşme tarihinden itibaren 10 yıl geçmesi halinde bu fıkranın uygulanmasında dikkate alın-
maz.

(2) Kuruluş başvurularında; sabit sermayeli ortaklıkta dolaylı olarak %20 ve üzerinde
pay sahibi olan nihai gerçek kişiler ile dolaylı olarak yönetim kontrolünü sağlayacak oranda
imtiyazlı paya sahip olan gerçek kişilerin, birinci fıkranın (e) bendi dışındaki bentlerinde yer
alan şartları sağlamaları zorunludur.
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(3) Bankalar hariç olmak üzere tüzel kişi lider sermayedarların;
a) Doğrudan veya dolaylı olarak yönetim kontrolüne sahip olan nihai gerçek kişilerin,
b) İmtiyazlı paylarının mevcut olması halinde, imtiyazlı payların %20’sinden fazlasına

sahip gerçek kişilerin,
c) İmtiyazlı paylarının mevcut olması halinde, doğrudan veya dolaylı olarak lider ser-

mayedarda imtiyazlı payların %20’sinden fazlasına sahip tüzel kişi ortakların imtiyazlı payla-
rının %20’sinden fazlasına sahip olan nihai gerçek kişilerin,

birinci fıkranın (e) bendi dışındaki bentlerinde yer alan şartları sağlamaları zorunludur.
(4) Kuruluş başvurularında, kurucunun veya dolaylı ortağın banka olması halinde, ban-

kanın birinci fıkranın (g) bendinde belirtilen niteliği taşıdığını tevsik eden bilgi ve belgelerin
Kurula gönderilmesi ve Kurul tarafından Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunun
uygun görüşünün alınması yeterlidir. Bankada sahip olunan doğrudan ve dolaylı pay sahipliği
yoluyla sabit sermayeli ortaklıkta dolaylı pay sahibi olan kişiler için ikinci fıkra hükmü uygu-
lanmaz.

Lider sermayedar ve lider sermayedara ilişkin özel şartlar
MADDE 8 – (1) Lider sermayedar, halka arz sonrasındaki pay edinimleri hariç olmak

üzere, sabit sermayeli ortaklıkta tek başına veya bir araya gelmek suretiyle sermayenin asgari
%25’i oranındaki paylara sahip olan ortak ya da ortaklardır. Birincil halka arzın sermaye artı-
rımı yoluyla gerçekleştirilmesi halinde, lider sermayedarın sahip olması gereken asgari sermaye
miktarı halka arz öncesindeki sermayeye göre hesaplanır. Sabit sermayeli ortaklıkta söz konusu
asgari sermaye oranı şartını sağlayan birden fazla ortak bulunması halinde sadece birinin lider
sermayedar olarak belirlenmesi yeterlidir. Birden fazla gerçek ve/veya tüzel kişinin lider ser-
mayedar olarak belirlenmesi halinde ise, beşinci fıkradaki durum saklı kalmak üzere, lider ser-
mayedarda aranan şartlar her biri için ayrı ayrı aranır.

(2) Lider sermayedarın 7 nci maddede yer alan şartlara ek olarak bu maddede belirtilen
şartları da taşıması gereklidir.

(3) Sabit sermayeli ortaklığın ticaret unvanında doğrudan ismi veya unvanı kullanılan
veya doğrudan olmasa da kendisi ile bağlantılı olduğu izlenimini uyandıran bir ibareye yer ve-
rilen gerçek veya tüzel kişilerin bu Tebliğ kapsamında lider sermayedar olması zorunludur.

(4) Lider sermayedar olacak gerçek ve tüzel kişilerin sabit sermayeli ortaklık kurucusu
ve ortağı olmanın gerektirdiği mali güç ve finansal piyasalar alanında yeterli tecrübeye sahip
olmaları zorunludur.

(5) Lider sermayedar olacak gerçek kişinin toplam menkul ve gayrimenkul varlıklarının
rayiç değerinin en az 10 milyon TL olması, birden fazla gerçek kişinin lider sermayedar olması
halinde ise gerçek kişi lider sermayedarların menkul ve gayrimenkul varlıklarının rayiç değe-
rinin toplamının en az 20 milyon TL olması gereklidir.

(6) Lider sermayedar olacak tüzel kişilerin en az üç yıllık faaliyet geçmişinin olması,
son hesap dönemine ait konsolide ve bireysel finansal tablolarının bağımsız denetimden geçmiş
olması ve bu finansal tablolarında yer alan özsermayesinin en az kurulacak sabit sermayeli or-
taklığın çıkarılmış sermayesinin iki katı ve aktif toplamının kurulacak sabit sermayeli ortaklığın
çıkarılmış sermayesinin en az üç katı olması gereklidir. Bu fıkra kapsamında yapılacak hesap-
lamalarda özsermaye şartı için 100 milyon TL, aktif toplamı şartı için ise 200 milyon TL tavan
olarak uygulanır. Birden fazla tüzel kişinin lider sermayedar olarak belirlenmesi halinde yuka-
rıdaki şartlar her bir tüzel kişi için ayrı ayrı aranır.

(7) Kamu kurum ve tüzel kişileri ile kamu yararına faaliyet gösteren tüzel kişilerde ken-
di özel mevzuatlarında aranan şartlar dışında lider sermayedara ilişkin mali yeterlilik şartları
aranmayabilir.

(8) Bu madde uyarınca hazırlanacak finansal tabloların Kurul düzenlemelerine uygun
olarak düzenlenmiş ve bağımsız denetimden geçmiş olması zorunludur.
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kuruluş işlemleri
MADDE 9 – (1) Kurulacak sabit sermayeli ortaklıkların kurucularının, şekli ve esasları

Kurulca belirlenecek kuruluş başvuru formu ve bu formda belirtilen belgelerle birlikte Kurula
başvurmaları zorunludur.

(2) Kurul, başvuruyu Kanun ve bu Tebliğ hükümlerine uygunluk yönünden inceler.
(3) Kurulca başvurunun uygun görülmesi halinde, kuruluşun onaylanması talebi ve ser-

mayenin bu Tebliğ hükümlerine uygun olarak ödenmiş olduğunu gösterir belgeleri de içeren
gerekli tüm belgelerle birlikte Bakanlığa başvurulur.

(4) Sabit sermayeli ortaklıklar, Bakanlığın kuruluş iznini vermesinin ardından, TTK’nın
ilgili hükümlerine uygun olarak ticaret siciline tescil ile tüzel kişilik kazanırlar.

(5) Kuruluş işlemlerinde esas sözleşmenin konuya ilişkin Kurul iznini müteakip en geç
30 gün içinde ticaret siciline tescil ettirilmesi ve TTSG’de ilan için başvurulması zorunludur.
İlana ilişkin TTSG’nin bir nüshasının ilan tarihini takip eden altı iş günü içinde Kurula gönde-
rilmesi zorunludur.

ÜÇÜncÜ BÖLÜM
Payların İhracı ve Satışı

Payların satışı
MADDE 10 – (1) Payların ihracı ve satışında bu Tebliğde öngörülen özel hükümler

dışında Kurulun payların ihracına, satışına ve izahnamenin onaylanmasına ilişkin düzenleme
hükümlerine uyulur.

(2) Sabit sermayeli ortaklıkların bedelli sermaye artırımı yapabilmesi ancak, bedelli
sermaye artırım kararının kamuya açıklanmasından önceki 30 gün içinde borsada oluşan ağır-
lıklı ortalama fiyatların ortalaması dikkate alınarak yapılacak hesaplama sonucunda sabit ser-
mayeli ortaklık paylarının borsa fiyatının 1 TL’nin üzerinde olması halinde mümkündür. Bu-
nunla birlikte, söz konusu ortaklıklar;

a) Belirli pay gruplarına imtiyaz tanınmış olması durumunda, sermaye artırımına ilişkin
Kurulca onaylı izahname ya da ihraç belgesinin ihraççıya verilmesinden önce, esas sözleşmede
gerekli değişikliklerin yapılması suretiyle imtiyazlara son verilmesi şartıyla nominal değerin
altında pay ihracı yoluyla sermaye artırımı veya,

b) Sermaye artırım kararının kamuya açıklanmasından önceki 30 güne ilişkin kamuya
açıklanan pay başına net aktif değerlerinin ortalamasından ve her halükarda payların nominal
değerinden aşağı olmaması şartıyla belirlenecek fiyat üzerinden tahsisli sermaye artırımı,

yapabilirler.
(3) İkinci fıkranın (b) bendi kapsamında yapılacak tahsisli sermaye artırımında, tahsisli

sermaye artırımına konu payları satın alacak kişi veya kişiler, bu payları, payların edinim tari-
hinden itibaren bir yıl süreyle Borsada satamazlar. Bu kişilerin Borsa dışında satacakları bu
payları alanlar da bu sınırlamaya tabidir.

Halka arz
MADDE 11 – (1) Kuruluş işlemleri tamamlanan sabit sermayeli ortaklıkların, paylarını

halka arz yoluyla satabilmek için kuruluşlarının ticaret siciline tescilini takip eden üç ay içinde
faaliyetlerin yürütülebilmesi için gerekli olan mekan, donanım ve personeli temin etmeleri ve
organizasyonu kurmaları, 6 ncı maddenin birinci fıkrasının (f) bendi kapsamında genel müdürü
atamaları, şekli ve esasları Kurulca belirlenecek halka arz başvuru formunu ve formda belirtilen
belgeleri tamamlayarak çıkarılmış sermayelerinin asgari %49’unu temsil eden payların halka
arzına ilişkin izahnamenin onaylanması talebiyle Kurula başvurmaları zorunludur.

(2) Sabit sermayeli ortaklıklar halka arz öncesinde sermaye artırımı yapamazlar.
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(3) Birinci fıkrada belirtilen süre içinde halka arz başvuru formunu ve formda belirtilen
belgeleri tamamlayarak Kurula başvurmayan veya gerekli şartları sağlamadığı için başvurusu
Kurulca uygun görülmeyen sabit sermayeli ortaklıkların, sabit sermayeli ortaklık olarak faali-
yette bulunma hakları ortadan kalkar. Sabit sermayeli ortaklıklar, ilgili sürenin bitiminden veya
Kurulun olumsuz görüşünün kendilerine bildirildiği tarihten itibaren en geç üç ay içinde esas
sözleşme hükümlerini sabit sermayeli ortaklık faaliyetlerini kapsamayacak şekilde değiştirmek
üzere Kurula başvurmakla yükümlüdürler. Sabit sermayeli ortaklıklar bu değişiklikleri yap-
madıkları takdirde, TTK’nın 529 uncu maddesinin birinci fıkrasının (b) ve (c) bentleri hüküm-
leri gereğince sona ermiş sayılır.

(4) Birinci fıkrada belirtilen süre içerisinde yapılacak halka arz sonucu asgari %49’luk
halka açık pay oranına ulaşıldıktan sonra da, çıkarılmış sermayenin asgari %49’u oranındaki
ortaklık paylarının halka açık pay niteliğinde olması zorunludur.

BİAŞ’a kotasyon
MADDE 12 – (1) Sabit sermayeli ortaklıklar, satış süresinin bitimini takip eden 15 gün

içinde paylarının BİAŞ kotuna alınması için gerekli belgenin verilmesi istemiyle Kurula baş-
vururlar. Bu belgenin alınmasını takip eden 15 gün içinde de payların kote edilmesi isteği ile
BİAŞ’a müracaat edilmesi zorunludur.

DÖRDÜncÜ BÖLÜM
Payların Türü, niteliği ve Devri

Payların türü ve niteliği
MADDE 13 – (1) Sabit sermayeli ortaklık payları nama veya hamiline yazılı olarak

ihraç edilebilir.
(2) Sabit sermayeli ortaklıklar imtiyaz veren herhangi bir menkul kıymet ihraç edemezler.
(3) Bu Tebliğin yayımı tarihinden önce imtiyaz veren pay ihraç etmiş olan sabit serma-

yeli ortaklıklar hiçbir şekilde ilave imtiyaz yaratamazlar. Faaliyetlerinin makul ve zorunlu kıl-
dığı haller saklı kalmak kaydıyla, Kurul düzenlemelerine uygun olarak hazırlanmış finansal
tablolarına göre üst üste beş yıl dönem zararı eden sabit sermayeli ortaklıklarda, oy hakkına
ve yönetim kurulunda temsil edilmeye ilişkin imtiyazlar Kurul kararı ile kalkar. Söz konusu
imtiyazlı payların kamu kurum ve kuruluşlarına ait olması halinde bu hüküm uygulanmaz.

(4) Nama yazılı ihraç edilmiş olup borsada işlem gören paylar hakkında TTK’nın 414 üncü
maddesinin birinci fıkrası hükmü uygulanmaz.

Payların devri
MADDE 14 – (1) Halka arzdan önce sermayenin %10 ve daha fazlasını temsil eden

payların devirleri ile herhangi bir orana bakılmaksızın imtiyazlı payların devirleri Kurul iznine
tabidir. Bu kapsamdaki pay devirlerinde, pay edinecek yeni ortaklar için 7 nci maddenin birinci
fıkrasının (e) bendi dışındaki bentlerinde yer alan şartlar aranır. %10’dan daha az orandaki pay
edinimlerinde ortaklıkta pay edinecek yeni ortaklar, 7 nci maddenin birinci fıkrasının (e) bendi
dışındaki bentlerinde yer alan şartları taşıdıklarını tevsik edici belgeleri pay devrini takip eden
10 iş günü içinde Kurula iletmekle yükümlüdürler.

(2) Payların halka arzından sonraki dönemde, yönetim kontrolü sağlayan paylara sahip
olan ortakların 7 nci maddenin birinci fıkrasının (e) bendi dışındaki bentlerinde yer alan şartları
sağlamaları zorunludur. Yönetim kontrolünün elde edilmesini sağlayan miktardaki imtiyazlı
payların devri Kurul iznine tabidir. İmtiyazsız paylarla yönetim kontrolünün elde edilmesi ha-
linde ise bu paylara sahip olan ortakların söz konusu şartları sağladıklarını tevsik edici belgeleri
pay devrini takip eden 10 iş günü içinde Kurula ve SPL’ye iletmeleri zorunludur.
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(3) Yönetim kontrolünün elde edilmesini sağlayan miktardaki imtiyazlı payların dev-
rinde, imtiyazlı payları devralacak ortakların, Kurulun pay alım teklifi zorunluluğuna ilişkin
hükümleri kapsamında diğer ortakların paylarını satın almayı sağlayacak mali güce sahip ol-
maları ve bu durumu tevsik etmeleri zorunludur. Bu hususta, Kurulun pay alım teklifi zorun-
luluğundan muafiyete ilişkin hükümleri saklıdır.

(4) Payların halka arzından sonraki dönemde, yönetim kontrolü sağlayan paylara sahip
olan ortakların, 7 nci maddenin birinci fıkrasının (e) bendi dışındaki bentlerinde yer alan şartları
sağlayamamaları halinde; yönetim kontrolü sağlayan paylarını, şartları sağlayamadıkları tarih-
ten itibaren en geç üç ay içerisinde elden çıkarmaları zorunludur.

(5) Bankaların bu madde kapsamındaki pay edinimlerinde 7 nci maddenin dördüncü
fıkrasında yer alan şartların sağlanması zorunludur.

(6) Birinci, ikinci ve beşinci fıkralarda belirtilen esaslara aykırı olarak gerçekleştirilen
devirler pay defterine kaydolunmaz. Söz konusu fıkra hükümlerine aykırı olarak pay defterine
yapılan kayıtlar hükümsüzdür.

(7) Lider sermayedarın asgari sermaye oranını temsil eden payları, 11 inci maddenin
birinci fıkrası uyarınca ulaşılması gereken asgari halka açıklık oranını temsil eden payların
halka arz suretiyle satış süresinin bitimini takip eden iki yıl boyunca bir başkasına devredile-
mez. Anılan süre dolduktan sonra söz konusu payları devralacak kişilerde bu Tebliğde lider
sermayedara ilişkin öngörülen özel şartlar aranmaz.

BEŞİncİ BÖLÜM
Yönetim Yapısı

Yönetim kurulu üyeleri
MADDE 15 – (1) Yönetim kurulu, Kurul düzenlemeleri ile TTK’nın ilgili maddeleri

çerçevesinde seçilir ve görev yapar.
(2) Yönetim kurulu üyelerinin, 7 nci maddenin birinci fıkrasının (e) bendi dışındaki

bentlerinde; tüzel kişi yönetim kurulu üyeleri tarafından TTK’nın 359 uncu maddesinin ikinci
fıkrası kapsamında belirlenen gerçek kişilerin ise 7 nci maddenin birinci fıkrasının (e) ve (g)
bentleri dışındaki bentlerinde yer alan şartları taşımaları gerekmektedir. Yönetim kurulu üye-
lerinin çoğunluğunun dört yıllık yüksek öğrenim kurumlarından mezun olmuş olmaları ve fi-
nansal piyasalar alanında en az beş yıllık tecrübeye sahip olmaları zorunludur. Bu zorunluluğun
değerlendirilmesinde, tüzel kişi yönetim kurulu üyeleri tarafından TTK’nın 359 uncu madde-
sinin ikinci fıkrası kapsamında belirlenen gerçek kişiler de dikkate alınır.

(3) Kurul düzenlemeleri dikkate alınarak kurulan komitelerde görev alacak yönetim
kurulu üyelerinin ve tüzel kişi yönetim kurulu üyeleri tarafından TTK’nın 359 uncu maddesinin
ikinci fıkrası kapsamında belirlenen gerçek kişilerin dört yıllık yüksek öğrenim kurumlarından
mezun olmuş olmaları zorunludur.

(4) Yönetim kurulu üyeleri veya yönetim kurulunca yetkilendirilmiş olması halinde il-
gili murahhas üye, bu Tebliğde yer verilen portföy sınırlamaları ve kamuyu aydınlatmaya ilişkin
yükümlülüklerin yerine getirilmesinden sorumludur. Bu sorumluluk, 19 uncu madde kapsa-
mında dışarıdan hizmet alınması halinde de devam eder.

(5) Yönetim kurulu üyeliği görevine yeni bir atama yapılması halinde atamaya ilişkin
karar, atanan kişinin ikinci fıkrada yer alan ilgili şartları sağladığını tevsik eden belgelerle bir-
likte atamayı takip eden en geç 10 iş günü içinde SPL’ye gönderilir. Tüzel kişi yönetim kurulu
üyeleri tarafından TTK’nın 359 uncu maddesinin ikinci fıkrası kapsamında belirlenen gerçek
kişiler, belirlenen kişinin ikinci fıkrada yer alan ilgili şartları sağladığını tevsik eden belgelerle
birlikte, TTK’nın 359 uncu maddesinin ikinci fıkrası kapsamında yapılan tescile ilişkin ilanı
takip eden en geç 10 iş günü içinde SPL’ye bildirilir.
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Yönetim kurulu üyelerine ilişkin yasaklar
MADDE 16 – (1) Yönetim kurulu üyeleri, yönetim kurulunun alacağı kararlarda taraf

olan kimselerden Kurulun kurumsal yönetim düzenlemelerine göre bağımsız olmaması duru-
munda, bu hususu gerekçeleri ile birlikte yönetim kuruluna bildirmek ve her hâlükârda toplantı
tutanağına işletmekle yükümlüdür. Bu hususta TTK’nın “Müzakereye katılma yasağı” başlıklı
393 üncü maddesi hükmü saklıdır.

Genel müdür
MADDE 17 – (1) Genel müdür olarak görev yapacak kişinin; münhasıran ve tam za-

manlı olarak bu görev için istihdam edilmiş olması, dört yıllık yüksek öğrenim kurumlarından
mezun olmuş olması, 7 nci maddenin birinci fıkrasının (e) bendi dışındaki bentlerinde yer alan
şartları taşıması, finansal piyasalar alanında en az yedi yıllık mesleki tecrübeye ve Kurulun li-
sanslamaya ilişkin düzenlemeleri uyarınca Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisans Bel-
gesine sahip olması zorunludur.

(2) Genel müdürlük görevine 12 aylık süre içerisinde üç aydan fazla vekâlet edilemez.
Bu sürenin sonunda bu göreve yeniden vekâleten atama yapılamaz.

(3) Genel müdür, başka kurum ve kuruluşlarda, icrai nitelikte olmaması ve sabit ser-
mayeli ortaklıktaki görevinin ifasında zafiyete neden olmaması kaydıyla, yönetim kurulu üye-
liği yapabilir. Genel müdürün sabit sermayeli ortaklıkta portföy yöneticisi olarak görev yapması
münhasıran ve tam zamanlı olarak genel müdürlük görevini sürdürmesine aykırılık oluştur-
maz.

(4) Genel müdürlük görevine yeni bir atama yapılması halinde atamaya ilişkin karar,
atanan kişinin birinci fıkrada yer alan şartları sağladığını tevsik edici belgelerle birlikte atamayı
takip eden en geç 10 iş günü içinde Kurula ve SPL’ye gönderilir.

Diğer personel
MADDE 18 – (1) Sabit sermayeli ortaklık bünyesinde faaliyetlerin etkin bir şekilde

yürütülmesini sağlayacak sayıda nitelikli personelin istihdam edilmesi ve sermaye piyasası
mevzuatında belirtilen görevleri yerine getirecek ihtisas personelinin seçiminde Kurulun ilgili
düzenlemelerine uyulması zorunludur. Kurul düzenlemeleri uyarınca oluşturulması gereken
komitelerde görevli personelin atanmaları ve görevden ayrılmaları, atamayı veya görevden ay-
rılmayı takip eden en geç 10 iş günü içinde SPL’ye bildirilir.

(2) Sabit sermayeli ortaklıklarda, sabit sermayeli ortaklık ile yatırımcılar arasındaki ile-
tişimi sağlayan yatırımcı ilişkileri bölümünün yöneticisinin tam zamanlı olarak çalışması şartı
aranmaz.

(3) Bu madde kapsamındaki personelin 7 nci maddenin birinci fıkrasının (h) bendinde
yer alan şartı taşıması zorunludur.

ALTıncı BÖLÜM
Faaliyete ve Portföye İlişkin Esaslar

Portföyün idaresi ve dışarıdan hizmet alımına ilişkin esaslar
MADDE 19 – (1) Sabit sermayeli ortaklıklar, en az bir portföy yöneticisi istihdam et-

mek kaydıyla kendi portföylerini yönetebilecekleri gibi, portföy yönetim hizmetini Kurulun
onayının alınması şartıyla ve imzalanacak bir sözleşme ile bir portföy yönetim şirketinden de
alabilirler. Hizmet alınan portföy yönetim şirketinin değiştirilmesi durumunda, Kurula ilgili
yönetim kurulu kararı gönderilerek bildirimde bulunulur. Alınacak portföy yönetimi hizmetine
ilişkin esaslar Kurulun portföy yönetim şirketlerine ilişkin düzenlemelerinde belirlenen asgari
unsurları içeren bir sözleşme çerçevesinde belirlenir. Sözleşmenin bir örneğinin, yapıldığı ta-
rihten itibaren altı iş günü içinde Kurula gönderilmesi ve sözleşme imzalanan portföy yönetim
şirketi ile sözleşme süresi hakkında KAP’ta açıklama yapılması zorunludur.
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(2) Bir portföy yönetim şirketinden portföy yönetim hizmeti alınmadığı durumda, sabit
sermayeli ortaklıklar nezdinde Kurulun lisanslamaya ilişkin düzenlemeleri çerçevesinde gerekli
lisans belgesine ve en az üç yıllık tecrübeye sahip en az bir portföy yöneticisi istihdam edilmesi,
portföy yönetimi karar alma sürecine ilişkin yazılı bir prosedür oluşturulması ve kararlara da-
yanak teşkil eden bilgi ve belgelerin sabit sermayeli ortaklıkların merkezinde en az beş yıl sü-
reyle saklanması gerekmektedir. Portföy yönetim hizmetinin dışarıdan sağlandığı durumlarda
da ilgili portföy yöneticilerinin anılan lisans ve tecrübe şartlarını sağlaması zorunludur. Portföy
yönetim hizmetinin dışarıdan sağlanmadığı durumda, Kurulun onayının alınması şartıyla Ku-
ruldan yatırım danışmanlığı yetki belgesi almış bir portföy yönetim şirketi ile imzalanan bir
sözleşme ve Kurulun yatırım danışmanlığına ilişkin düzenlemeleri çerçevesinde yatırım da-
nışmanlığı hizmeti sağlanabilir. Yatırım danışmanlığı hizmeti alınan portföy yönetim şirketi
ve sözleşme süresi hakkında sözleşme tarihini takip eden altı iş günü içinde KAP’ta açıklama
yapılması zorunludur.

(3) Sabit sermayeli ortaklıklar muhasebe ve operasyon gibi hizmetler ile iç kontrolden
sorumlu personeli yatırım kuruluşlarından; kontrolü ve takibi yönetim kurulu tarafından ger-
çekleştirilmek şartıyla risk yönetim sistemine ilişkin hizmeti yatırım kuruluşlarından ve Kurulca
uygun görülecek uzmanlaşmış diğer kuruluşlardan sağlayabilirler. Sabit sermayeli ortaklıklar,
bir portföy yönetim şirketinden portföy yönetim hizmeti almaları halinde, ilgili portföy yönetim
şirketinden risk yönetim sistemi hizmeti de alabilirler. Bu fıkra kapsamında hizmet alınan ku-
rum ve sözleşme süresi hakkında sözleşme tarihini takip eden altı iş günü içinde KAP’ta açık-
lama yapılması zorunludur. Risk yönetimi hizmetinin dışarıdan sağlanması durumunda, risk
yönetim sisteminin kontrolü ve izlenmesi fonksiyonları yönetim kurulu veya yönetim kurulunca
yetkilendirilmiş olması halinde ilgili murahhas üye tarafından gerçekleştirilir.

(4) Birinci, ikinci ve üçüncü fıkrada belirtilmiş olan dışarıdan sağlanan hizmetler ve
personel için ödenen yıllık komisyon ve ücretlerin toplamı, ilgili yıl için hesaplanan günlük
ortalama net aktif değerin %2'sini geçemez. Bu fıkraya aykırı yapılacak işlemlerden yönetim
kurulu veya yönetim kurulunca yetkilendirilmiş olması halinde ilgili murahhas üye sorumludur.

(5) Bu maddede belirtilen hizmetlerin alımı için yıl içinde sözleşme imzalanması ha-
linde dördüncü fıkradaki oran yıl sonuna kadar kalan süre dikkate alınarak hesaplanır.

(6) Birinci, ikinci ve üçüncü fıkra kapsamındaki hizmetler ve personelin dışarıdan sağ-
lanabilmesi için, sabit sermayeli ortaklıkların esas sözleşmelerinde ayrı bir hüküm bulunması
ve yönetim kurulunca karar alınması gereklidir. Bir portföy yönetim şirketinden hizmet alın-
ması için Kurulun onayının alınması, ilgili esas sözleşme hükmü için Kurulun uygun görüşünün
alınması suretiyle yerine getirilir.

İç kontrol sistemi
MADDE 20 – (1) İç kontrol sisteminin sabit sermayeli ortaklığın tüm iş ve işlemlerinin

yönetim stratejisi ve politikalarına uygun olarak düzenli, verimli ve etkin bir şekilde ilgili mev-
zuat ve kurallar çerçevesinde yürütülmesi, hesap ve kayıt düzeninin bütünlüğünün ve güveni-
lirliğinin, veri sistemindeki bilgilerin zamanında ve doğru bir şekilde elde edilebilirliğinin sağ-
lanması, hata, hile ve usulsüzlüklerin önlenmesi ve tespiti amacıyla uygulanan organizasyon
planı ile bunlara ilişkin tüm esas ve usuller ile;

a) Faaliyetlerin kanuni düzenlemelere, sabit sermayeli ortaklığın işlev, amaç ve konu-
suna, esas sözleşmeye uygun olarak yapılmasını,

b) Yapılan işlemlerin genel ve özel yetkilere dayalı olarak gerçekleştirilmesini, ilgili
mevzuata ve sözleşmelere uygun olarak yapılmasını, işlemler için gerekli belgelerin düzen-
lenmesini,

c) Muhasebe, belge ve kayıt düzeninin etkin bir şekilde işlemesini,
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ç) Usulsüzlüklerden ve hatalardan kaynaklanan risklerin asgariye indirilebilmesi için
risklerin tanımlanmasını ve gerekli önlemlerin alınmasını,

d) Personelin kendi adına yaptıkları işlemlerin portföy ile çıkar çatışmasına yol açacak
nitelikte olup olmadığının tespitini,

e) Portföyden yapılan harcamaların belgeye dayalı ve piyasa rayicine uygun olup ol-
madığının tespitini,

f) Portföyün değerlemesinin, pay başı net aktif değerin belirlenmesinin ve portföy oran-
larının ilgili mevzuata, esas sözleşmeye ve izahnameye uygunluğunun kontrolünü,

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

içerecek şekilde oluşturulması zorunludur.
(2) Sabit sermayeli ortaklık bünyesinde oluşturulması zorunlu olan iç kontrol sistemine

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

(3) Sabit sermayeli ortaklığın iç kontrol faaliyetleri, tespit edilen risklerin de izlenme-
sine olanak verecek şekilde günlük faaliyetlerin ayrılmaz bir parçası olarak düzenlenir ve sür-
dürülür. Etkin bir iç kontrolün sağlanmasında, tüm personelin kendi görevlerini yazılı prose-
dürlere uygun olarak yerine getirme yükümlülükleri ile meslek ilkeleriyle bağdaşmayan uy-
gulamalar ve kurum politikalarına aykırı veya yasal olmayan faaliyetler gibi hususları üst düzey
yönetime aktarmaları için görev ve yetkileri yazılı olarak tanımlanır ve ilgili personele imza
karşılığında bildirilir. Aynı şekilde personelin görev ve yetkileri ile yazılı prosedürlerdeki de-
ğişiklikler de personele imza karşılığında bildirilir. Prosedürler her düzeyde personelin etkin
bir şekilde iç kontrol sistemine katılımını sağlayacak şekilde oluşturulur. İç kontrol faaliyetleri
ile ilgili hazırlanacak raporların aylık olarak yönetim kuruluna sunulması gerekmektedir.

(4) Yönetim kurulu, kendisine bağlı icracı birimler bulunmayan üyelerinden birini iç
kontrolden sorumlu yönetim kurulu üyesi olarak belirler. İç kontrolden sorumlu yönetim kurulu
üyesi;

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

b) Kurul düzenlemeleri ve sabit sermayeli ortaklık politikaları çerçevesinde kabul edi-
lebilir risk düzeylerini belirlemekten, iç kontrol politikaları ile prosedürlerinin hazırlanmasın-
dan ve yönetim kurulunun onayına sunulmasından,

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

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

rol personeli istihdam edilir. İç kontrol personelinin sermaye piyasaları, muhasebe, vergi, kam-
biyo, bilgi sistemleri denetimi, işletme analizi, organizasyonu ile denetimi veya hukuk konu-
larında en az üç yıllık mesleki tecrübe ile Kurulun lisanslamaya ilişkin düzenlemeleri uyarınca
mesleki yeterliliklerini gösterir lisans belgesine sahip olması zorunludur. İç kontrol personelinin
dışarıdan sağlandığı durumlarda da ilgili personelin anılan bilgi, tecrübe ve lisans şartlarını
sağlaması zorunludur. Altıncı fıkra hükmü saklı kalmak üzere iç kontrol personeli iç kontrol
dışında başka görev ve sorumluluk yüklenemez.

(6) İç kontrol personelinin görev ve sorumlulukları, tecrübe ve lisans şartını taşımak
kaydıyla müfettiş tarafından da yerine getirilebilir.
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Risk yönetim sistemi
MADDE 21 – (1) 19 uncu maddenin üçüncü fıkrası kapsamında risk yönetim sistemi

hizmetinin dışarıdan sağlanmaması halinde, risk yönetim sistemlerinin oluşturulması, buna
ilişkin prosedürlerin yazılı hale getirilmesi ve bu prosedürlerin yönetim kurulu kararına bağ-
lanması zorunludur. Bu prosedürlerde yapılacak değişikliklerde de aynı usul ve esaslara uyul-
ması gerekir.

(2) Risk yönetim sisteminin oluşturulması, prosedürlerinin yazılı hale getirilip yönetim
kurulunun onayına sunulması ile risk yönetim sisteminin sağlıklı bir şekilde işlemesinden iç
kontrolden sorumlu yönetim kurulu üyesi sorumludur.

(3) Risk yönetim sistemi, portföyün karşılaşabileceği temel risklerin tanımlanmasını,
risk tanımlamalarının düzenli olarak gözden geçirilmesini ve önemli gelişmelere paralel olarak
güncellenmesini ve maruz kalınan risklerin tutarlı bir şekilde değerlendirilmesini, tespitini, öl-
çümünü ve kontrolünü içeren bir risk ölçüm mekanizmasının oluşturulmasını içerir. Risk yö-
netim sistemi, portföyün yatırım stratejisi ile yatırım yapılan varlıkların yapısına ve risk düze-
yine uygun olarak oluşturulur ve iç kontrol sistemi ile bütünlük arz eder.

(4) Sabit sermayeli ortaklık bünyesinde risk yönetim hizmetini sağlayan birimin, port-
föyün yönetiminden sorumlu birimden bağımsız olması zorunludur. Risk yönetimini gerçek-
leştirecek birimin personelinin Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansına ve Türev Araç-
lar Lisansına sahip olması ve sabit sermayeli ortaklıkta başka bir görev üstlenmemesi gereklidir.
Sabit sermayeli ortaklığın türev araç işlemlerine taraf olmayacağına ilişkin esas sözleşmede
hüküm bulunması halinde, risk yönetimini gerçekleştirecek birimin personelinin Türev Araçlar
Lisansına sahip olması zorunluluğu aranmaz. Risk yönetim personeli iç kontrolden sorumlu
yönetim kurulu üyesine bağlı olarak faaliyet gösterir.

(5) Risk yönetim birimi;
a) Sabit sermayeli ortaklığın ve yönettiği portföyün maruz kaldığı veya kalabileceği

riskleri tespit etmekle,
b) Risklerin ölçüm yöntemlerini ve bu kapsamda kullanılacak risk ölçüm modelini bağlı

olduğu yönetici ile birlikte belirleyerek yönetim kuruluna sunmakla, yönetim kurulunca onay-
lanan risk ölçüm modelini uygulamaya koymakla, değişen faaliyet ve piyasa koşulları çerçe-
vesinde modeli düzenli olarak gözden geçirmekle ve varsa modelde gerekli görülen değişiklik
taleplerini bağlı olduğu yöneticiye iletmekle,

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

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

d) Sabit sermayeli ortaklığın mali durumu açısından olağandışı sonuçlar doğuracak her-
hangi bir durumun varlığının tespit edilmesi halinde hazırlayacağı raporu en kısa zamanda yö-
netim kuruluna sunmakla,

görevlidir.
Teftiş birimi ve iç kontrol sisteminin gözetimi
MADDE 22 – (1) Sabit sermayeli ortaklık bünyesinde, günlük faaliyetlerden bağımsız,

yönetimin ihtiyaçları ve sabit sermayeli ortaklığın yapısına göre mevzuat ve sabit sermayeli
ortaklık politikalarına uygunluk denetimlerini içeren, başta iç kontrol sisteminin ve risk yönetim
sisteminin işleyişi olmak üzere sabit sermayeli ortaklığın tüm faaliyetlerini ve birimlerini kap-
sayan gözetim ve teftiş fonksiyonunu yerine getirmek üzere bir teftiş birimi oluşturulması zo-
runludur.
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(2) Teftiş biriminde münhasıran bu birimde çalışmak üzere, Kurulun lisanslamaya iliş-
kin düzenlemeleri uyarınca mesleki yeterliliklerini gösterir lisans belgesine sahip yeter sayıda
müfettiş istihdam edilmesi zorunludur. Aynı grup altında bulunan sabit sermayeli ortaklıklar,
aynı grupta yer alan en fazla iki sabit sermayeli ortaklıkta istihdam etmek şartıyla müfettiş is-
tihdamını, yarı zamanlı olarak sağlayabilirler.

(3) Teftiş birimi doğrudan yönetim kuruluna bağlı ve yönetim kuruluna karşı sorumlu
olarak çalışır. Yönetim kurulu teftiş birimine ilişkin yetkilerini, iç kontrolden sorumlu yönetim
kurulu üyesine veya denetimden sorumlu komiteye devredebilir.

(4) Teftiş sürecinin işleyişine ilişkin usul ve esaslar sabit sermayeli ortaklık tarafından
belirlenerek yönetim kurulunun onayına sunulur.

(5) Müfettişler tarafından her hesap dönemi için gerçekleştirilen teftiş çalışmaları so-
nucunda hazırlanan raporlar en geç hesap dönemini izleyen üç ay içinde yönetim kuruluna su-
nulur ve söz konusu raporlar yönetim kurulu tarafından karara bağlanır. Bu raporların en az
beş yıl süre ile veya bu süre içinde hukuki ihtilafa konu olanların, ihtilafın sonuçlanmasına ka-
dar sabit sermayeli ortaklık nezdinde saklanması zorunludur.

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

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

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

uymaları gerekmektedir.
(10) Kurul sabit sermayeli ortaklığın faaliyetlerini göz önünde bulundurarak teftiş bi-

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

(11) Müfettiş, tecrübe ve lisans şartını sağlamak kaydıyla iç kontrol personelinin görev
ve sorumluluklarını da yerine getirebilir.

Yapamayacakları işler
MADDE 23 – (1) Sabit sermayeli ortaklıklar;
a) Ödünç para verme işleriyle uğraşamazlar.
b) 5411 sayılı Bankacılık Kanununda tanımlandığı üzere mevduat veya katılım fonu

toplayamazlar, mevduat veya katılım fonu toplama sonucunu verebilecek iş ve işlemler yapa-
mazlar.

c) Ticari, sınai ve zirai faaliyetlerde bulunamazlar.
ç) Aracılık faaliyetinde bulunamazlar.
d) Açığa satış ve kredili menkul kıymet işlemi yapamazlar.
e) Portföylerindeki varlıkları rehin veremez ve portföye ilişkin olarak yapılan işlemler

haricinde teminat olarak gösteremezler. Ancak 31 inci maddede belirtilen esaslar çerçevesinde
kredi temini için portföyünün %10’unu teminat olarak gösterebilirler.

f) Günlük operasyonlar ve türev araçlar nedeniyle gerçekleştirilen işlemlerin teminatı
kapsamında gereken miktardan fazla nakit tutamazlar.

g) Faaliyetlerinin gerektirdiği miktar ve değerden fazla taşınır ve taşınmaz mal edine-
mezler.
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ğ) Portföylerine hiçbir şekilde rayiç değerinin üzerinde varlık satın alamaz ve portföy-
den bu değerin altında varlık satamazlar. Rayiç değer borsada işlem gören varlıklar için borsa
fiyatı, borsada işlem gören varlıkların borsa dışında yapılacak işlemleri için ise işlemin ger-
çekleştirildiği piyasada işlem gününde sabit sermayeli ortaklık lehine alımda en düşük satışta
en yüksek fiyattır.

YEDİncİ BÖLÜM
Portföye İlişkin Sınırlamalar

Portföye alınacak varlıklar ve ihraççılarına ilişkin sınırlamalar
MADDE 24 – (1) Portföye alınacak varlıklar ve ihraççılarına ilişkin sınırlamalar aşa-

ğıda belirtilmiştir:
a) Net aktif değerin %10’undan fazlası bir ihraççının para ve sermaye piyasası araçla-

rına ve bu araçlara dayalı türev araçlara yatırılamaz. Bu oranın hesaplanmasında ipotek ve var-
lık teminatlı menkul kıymetler dikkate alınmaz. Bir ihraççının ipotek ve varlık teminatlı menkul
kıymetlerine yapılacak yatırımlar net aktif değerin %25’ini aşamaz ve bu yatırımlar için (b)
bendinde yer alan sınırlama uygulanmaz.

b) Net aktif değerin %5’inden fazla yatırım yapılan ihraççıların para ve sermaye piya-
sası araçlarının toplam değeri net aktif değerin %40’ını aşamaz.

c) Net aktif değerin %20’sinden fazlası Kurulun finansal raporlama standartlarına ilişkin
düzenlemelerinde tanımlanan anlamda, aynı grubun para ve sermaye piyasası araçlarına yatı-
rılamaz.

ç) Portföye aynı ihraççının borçlanma araçlarının tedavülde olan ihraç miktarının
%10’undan fazlası dahil edilemez. Bu oranın hesaplanmasında ihraççının tüm borçlanma araç-
larının, borçlanma aracının portföye dahil edildiği tarihteki tedavülde olan ihraç tutarının piyasa
değeri esas alınır.

d) TCMB, T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı ve ipotek finansmanı kuruluşları ta-
rafından ihraç edilen para ve sermaye piyasası araçları için bu fıkrada yer alan sınırlamalar uy-
gulanmaz. Bu hususta, bu bent kapsamında tek bir varlığa yapılan yatırım net aktif değerin
%35’ini aşamaz.

e) Varlık kiralama şirketleri tarafından ihraç edilen sermaye piyasası araçları için (a)
bendinde yer alan %10’luk sınırlama %25 olarak uygulanır, (b) bendindeki sınırlama ise uy-
gulanmaz. Diğer taraftan, 28/3/2002 tarihli ve 4749 sayılı Kamu Finansmanı ve Borç Yöneti-
minin Düzenlenmesi Hakkında Kanun çerçevesinde kurulan varlık kiralama şirketleri tarafın-
dan ihraç edilen sermaye piyasası araçları için bu fıkradaki sınırlamalar uygulanmaz.

(2) Sabit sermayeli ortaklık tek başına hiçbir ihraççının sermayesinin ya da tüm oy hak-
larının %10’undan fazlasına sahip olamaz.

(3) Sabit sermayeli ortaklıkların;
a) Portföy yönetimi veya yatırım danışmanlığı hizmeti aldığı portföy yönetim şirketle-

rinin yönetim hakimiyetine sahip olan ihraççıların,
b) Portföy yönetimi veya yatırım danışmanlığı hizmeti aldığı portföy yönetim şirketle-

rinin yönetim hakimiyetine sahip olan tüzel kişilerin ve söz konusu kurumların yetkililerinin
yönetim hakimiyetine sahip olduğu ihraççıların,

c) Portföy yönetimi veya yatırım danışmanlığı hizmeti aldığı portföy yönetim şirketle-
rinin yönetim hakimiyetine sahip olan gerçek kişilerin yönetim hakimiyetine sahip olduğu ih-
raççıların,

ihraç ettiği para ve sermaye piyasası araçlarının toplam değeri net aktif değerin %20’sini
aşamaz.

Sayfa : 110                             RESMÎ GAZETE                                27 Mayıs 2015 – Sayı : 29368



(4) Sabit sermayeli ortaklıklar;
a) Portföy yönetimi veya yatırım danışmanlığı hizmeti aldığı portföy yönetim şirketle-

rinin ve bu şirketlerin doğrudan veya dolaylı olarak ortaklık ilişkisi bulunan aracı kurum ve
bankaların,

b) Yönetim kurulunun seçiminde imtiyaz sahibi olan aracı kurum ve bankaların,
c) Yönetim kurulunun seçiminde imtiyaz sahibinin aracı kurum ve banka olmaması du-

rumunda; imtiyaz sahibinin, sermayesinin %10’undan fazlasına sahip bulunduğu aracı kurum
ve bankaların,

ç) Yönetim kurulu seçiminde imtiyaz bulunmayan sabit sermayeli ortaklıklarda, ser-
mayenin %10’undan fazlasına sahip ortakların ayrı ayrı ya da birlikte sermayesinin %10’undan
fazlasına sahip oldukları aracı kurum ve bankaların,

halka arzına aracılık ettiği sermaye piyasası araçlarına ihraç miktarının azami %10’u
ve net aktif değerin azami %5’i oranında yatırım yapabilirler.

(5) Yatırım kuruluşu ve ortaklık varantları ile yatırım kuruluşu sertifikalarına yapılan
yatırımların toplamı net aktif değerin %10’unu aşamaz. Tek bir ihraççı tarafından çıkarılan va-
rantlar ile yatırım kuruluşu sertifikalarının toplamı ise net aktif değerin %5’ini aşamaz. Sabit
sermayeli ortaklığın açık pozisyonunun hesaplanmasında, varantlar ile türev araç işlemlerinde
aynı varlığa dayalı vadeli işlem sözleşmelerinde alınan ters pozisyonlar netleştirilir.

(6) Net aktif değerin en fazla %10’u, 12 aydan uzun vadeli olmamak şartıyla bankalar
nezdinde açılan mevduat ve katılma hesaplarında değerlendirilebilir. Ancak tek bir bankada
değerlendirilebilecek tutar net aktif değerin %3’ünü aşamaz.

(7) Sabit sermayeli ortaklıklar, diğer sabit sermayeli yatırım ortaklıklarının paylarına
yatırım yapamazlar.

(8) Portföye yabancı kıymet alınabilmesi için, bunların türlerinin, özelliklerinin ve işlem
yapılacak borsa veya borsa dışı organize piyasaların esas sözleşmede belirtilmiş olması şarttır.

(9) Sabit sermayeli ortaklıkta imtiyazlı paylara sahip olan ortakların ve sermayenin
%10’undan fazlasına sahip ortakların, yönetim kurulu başkan ve üyeleri ile genel müdür ve
genel müdür yardımcılarının ayrı ayrı ya da birlikte doğrudan veya dolaylı olarak sermayesinin
%20’sinden fazlasına sahip oldukları ortaklıkların sermaye piyasası araçlarının toplamı, net
aktif değerin %20’sini aşamaz.

(10) Net aktif değerin en fazla %20’si borsada işlem gören altın ve diğer kıymetli ma-
denler ile kıymetli madenlere dayalı olarak ihraç edilmiş sermaye piyasası araçlarına yatırıla-
bilir.

Portföye alınacak katılma paylarına ilişkin sınırlamalar
MADDE 25 – (1) Net aktif değerin en fazla %20’si Kanun kapsamında ihracına izin

verilen yatırım fonu katılma paylarına yatırılmak suretiyle değerlendirilir. Ancak tek bir yatırım
fonuna yapılan yatırım tutarı, net aktif değerin %5'ini geçemez. Katılma payları portföye dahil
edilen yatırım fonlarına giriş, çıkış veya erken çıkış komisyonu ödenemez.

(2) Portföye katılma payı satışına ilişkin izahnamesi Kurulca onaylanan yatırım fonla-
rının katılma paylarının dahil edilmesi esastır. Şu kadar ki yabancı borsalarda işlem gören borsa
yatırım fonlarının katılma payları için birinci fıkrada yer alan sınırlama dahilinde kalmak kay-
dıyla söz konusu şart aranmaz.

Portföydeki varlıkların borsada işlem görme esaslarına ilişkin sınırlamalar
MADDE 26 – (1) Portföye borsada işlem gören varlıkların alınması ve bu varlıkların

alım satımlarının borsa kanalıyla yapılması zorunludur. İlk ihraçlarda ise borsada işlem görmesi
uygun görülen sermaye piyasası araçları portföye dahil edilebilir.

(2) Borsada işlem gören dış borçlanma araçlarının, borsa dışında yapılacak işlemler ile
portföye dahil edilmesi veya portföyden çıkarılması mümkündür.
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Repo ve ters repo işlemlerine ilişkin sınırlamalar
MADDE 27 – (1) Sabit sermayeli ortaklıklar, portföylerinde yer alan repo işlemine ko-

nu olabilecek varlıkların rayiç bedelinin %10’una kadar borsada veya borsa dışında repo ya-
pabilir.

(2) Portföye ters repo sözleşmelerinin dahil edilmesi mümkündür.
(3) Borsa dışında taraf olunan ters repo sözleşmelerine, net aktif değerin en fazla

%10’una kadar yatırım yapılabilir. Bu sözleşmelerin karşı tarafının Kurulun yatırım fonlarına
ilişkin düzenlemelerinde öngörülen derecelendirme notuna sahip olması zorunludur.

(4) Borsa dışı repo–ters repo işlemlerinin vade ve faiz oranı Kurulun ilgili düzenlemeleri
çerçevesinde belirlenir. Faiz oranının belirlenmesi, borsada işlem gören benzer vade yapısına
sahip sözleşmelerin faiz oranlarının dikkate alınması şartıyla, yönetim kurulunun veya yönetim
kurulunca yetkilendirilmiş olması halinde ilgili murahhas üyenin sorumluluğundadır. Bu tür
sözleşmelere taraf olunması durumunda, en geç sözleşme tarihini takip eden iş günü içinde
sözleşmenin vadesi, faiz oranı, karşı tarafı ve karşı tarafın derecelendirme notu KAP’ta açık-
lanır; ilgili bilgi ve belgeler ayrıca sabit sermayeli ortaklık nezdinde sözleşme tarihini müteakip
beş yıl süreyle saklanır.

Ödünç işlemlerine ilişkin sınırlamalar
MADDE 28 – (1) Sabit sermayeli ortaklık, Kurulun ilgili düzenlemeleri çerçevesinde

yapılacak bir sözleşme ile herhangi bir anda portföyündeki sermaye piyasası araçlarının piyasa
değerinin en fazla %50’si tutarındaki sermaye piyasası araçlarını ödünç verebilir.

(2) Portföyden ödünç verme işlemi en fazla 90 iş günü süreyle yapılabilir. Portföyden
ödünç verme işlemi, ödünç verilen sermaye piyasası araçlarının en az %100’ü karşılığında Ku-
rulun ilgili düzenlemelerinde özkaynak olarak kabul edilen varlıkların sabit sermayeli ortaklık
adına Takasbank’ta bloke edilmesi şartıyla yapılabilir. Özkaynağın değerlemesine ve tamam-
lanmamasına ilişkin esaslarda Kurulun ilgili düzenlemelerine uyulur.

(3) Sabit sermayeli ortaklık, Kurul düzenlemeleri uyarınca yapılacak bir sözleşme çer-
çevesinde portföyündeki kıymetli madenlerin piyasa değerlerinin en fazla %75’i tutarındaki
kıymetli madenleri Türkiye’de kurulu borsalarda ödünç verebilir. Ayrıca, piyasada gerçekleşen
ödünç işlemleri karşılığında ödünç alacaklarını temsil etmek üzere çıkarılan sertifikalar aynı
oranda portföye alınabilir. Kıymetli maden ödünç işlemleri ile kıymetli maden ödünç sertifikası
alım–satım işlemleri ilgili piyasadaki işlem esasları ile teminat sistemi çerçevesinde yapılır.

(4) Sabit sermayeli ortaklığın taraf olduğu sermaye piyasası aracı ödünç verme sözleş-
melerine, sözleşmenin sabit sermayeli ortaklık lehine tek taraflı olarak feshedilebileceğine iliş-
kin bir hükmün konulması zorunludur.

Diğer sınırlamalar
MADDE 29 – (1) Portföye riskten korunma ve/veya yatırım amacıyla yatırım strateji-

sine ve karşılaştırma ölçütüne uygun olacak şekilde ve Kurulca belirlenecek esaslar çerçeve-
sinde borsada ve/veya borsa dışında işlem gören türev araçlar dâhil edilebilir. Bu durumda,
portföy yöneticilerinin tümünün Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisans Belgesi ile Türev
Araçlar Lisans Belgesine sahip olmaları zorunludur. Türev araçlar nedeniyle maruz kalınan
açık pozisyon tutarı net aktif değeri aşamaz. Açık pozisyonun hesaplanmasında, varantlar ve
yatırım kuruluşu sertifikaları ile aynı varlığa dayalı türev araç işlemlerinde alınan ters pozis-
yonlar netleştirilir.

(2) Net aktif değerin en fazla %20’si Takasbank para piyasası işlemlerinden oluşur.
(3) Portföydeki varlıkların değerinin fiyat hareketleri, kâr payı dağıtımı ve rüçhan hak-

larının kullanılması nedeniyle, esas sözleşmede ve bu Tebliğde belirtilen asgari sınırların altına
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inmesi veya azami sınırların üzerine çıkması halinde oranın en geç 30 gün içinde esas sözleş-
mede ve bu Tebliğde belirtilen sınırlara getirilmesi zorunludur. Belirtilen süre içinde elden çı-
kartmanın imkansız olması veya büyük zarar doğuracağının belirlenmesi halinde sabit serma-
yeli ortaklığın başvurusu üzerine süre Kurul tarafından uzatılabilir.

SEkİZİncİ BÖLÜM
Portföye İlişkin Diğer Esaslar

Değerleme esasları
MADDE 30 – (1) Portföydeki varlıkların değerlemesinde, Kurulun yatırım fonlarının

finansal raporlamalarına ilişkin düzenlemelerinde yer alan değerlemeye ilişkin esaslara uyulur.
Borçlanma sınırı
MADDE 31 – (1) Sabit sermayeli ortaklıklar, kısa süreli nakit ihtiyaçlarını karşılamak

amacıyla, kamuya açıkladıkları son hesap dönemine ilişkin yıllık finansal tablolarında yer alan
özkaynak tutarının %20’sine kadar kredi kullanabilirler veya aynı sınırlar içinde kalmak sure-
tiyle sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde bono ihraç edebilirler.

Portföydeki varlıkların saklanması
MADDE 32 – (1) Portföydeki varlıkların, 2/7/2013 tarihli ve 28695 sayılı Resmî Ga-

zete’de yayımlanan Portföy Saklama Hizmetine ve Bu Hizmette Bulunacak Kuruluşlara İlişkin
Esaslar Tebliği (III–56.1) çerçevesinde, portföy saklama kuruluşu nezdinde saklanması zorun-
ludur.

Performans sunumu
MADDE 33 – (1) Sabit sermayeli ortaklıkların Kurulun kolektif yatırım kuruluşlarına

ait portföylerin performans sunumuna ilişkin düzenlemeleri çerçevesinde performans sunum
raporu hazırlamaları zorunludur.

(2) Performans sunum raporuna ilişkin olarak, ilgili düzenlemelerde belirtilen cari yıl
dönemleri, sabit sermayeli ortaklıklar için Ocak–Haziran ve Ocak–Aralık olarak uygulanır.

(3) Performans sunum raporlarının ilgili dönemin bitişini takip eden bir ay içerisinde
bağımsız denetimden geçirilmesi gereklidir.

Sabit sermayeli ortaklıkların kendi paylarını geri almasına yönelik işlemler
MADDE 34 – (1) Sabit sermayeli ortaklıklar Kurulun halka açık ortaklıkların paylarının

geri alınmasına ilişkin düzenlemeleri çerçevesinde kendi paylarını satın alabilir ve rehin olarak
kabul edebilirler. Satın alma işlemleri süresince yedinci bölümde belirtilen sınırlamalara uyu-
mun sağlanması zorunludur.

DOkuZuncu BÖLÜM
kamuyu Aydınlatma ve Yatırımcıların Bilgilendirilmesi

Haftalık rapor
MADDE 35 – (1) Sabit sermayeli ortaklıklar haftalık olarak rapor düzenlerler.
(2) Haftalık raporlar, Kurulun yatırım fonlarının finansal raporlamalarına ilişkin dü-

zenlemelerinde yer alan portföy değeri ve net varlık değeri tablolarından oluşan ve pay başı
net aktif değer hesaplamalarını gösteren raporlardır.

(3) Portföyde yer alan paylara, ilgili ay içinde hazırlanacak haftalık raporlarda sektörel
bazda, ay sonlarında hazırlanacak haftalık raporlarda ise detaylı olarak yer verilir.

Bilgi verme ve kamuyu aydınlatma
MADDE 36 – (1) Sabit sermayeli ortaklıklar Kurulun özel durum açıklamalarına ilişkin

düzenlemeleri saklı kalmak kaydıyla;
a) Finansal tablolarını ve yönetim kurulu faaliyet raporlarını Kurulun ilgili düzenleme-

lerinde belirlenen sürelerde,
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b) Haftalık raporlarını ilgili dönemi takip eden ilk iş günü,
c) İşlem yaptıkları aracı kuruluşların unvanı, sabit sermayeli ortaklık adına ilgili dö-

nemde anılan aracı kuruluşlara ödenen komisyon tutarı, ortalama komisyon oranı ve ödenen
komisyon tutarının aynı dönemdeki ortalama net aktif değerine oranı bilgilerini, yılın her üç
aylık dönemini takip eden 10 iş günü içerisinde ve takvim yılı başından itibaren kümülatif olarak,

ç) 19 uncu maddenin dördüncü fıkrasında belirtilen yıllık komisyon ve ücretlerin top-
lamının, ilgili yıl için hesaplanan ortalama net aktif değere oranını yılın her üç aylık dönemini
takip eden 10 iş günü içerisinde ve takvim yılı başından itibaren kümülatif olarak,

d) Bağımsız denetimden geçirilen ara dönem ve yılsonu performans sunum raporlarını
ilgili dönemin bitişini takip eden bir ay içerisinde internet sitesinde ve,

e) Çalışanlarına aylık ücret dışında yapılan her türlü prim, ikramiye ve benzeri ödeme-
leri, ödeme yapılan kişinin unvanı ve ödeme tutarı ile birlikte ödemenin yapılmasını takip eden
üç iş günü içinde,

KAP’ta kamuya açıklamak zorundadırlar.
(2) Sabit sermayeli ortaklık paylarının BİAŞ’ta oluşan ağırlıklı ortalama fiyatının, pay

başına net aktif değerin 2 katını aşması halinde; izleyen iş gününden itibaren bu durum ortadan
kalkıncaya kadar, sabit sermayeli ortaklığın sektörel bazda hazırlanan portföy değeri ve net
varlık değeri tablolarının her iş günü KAP’ta yayımlanması zorunludur.

(3) Yönetim kurulu, kamunun aydınlatılması ile ilgili olarak bir bilgilendirme politikası
hazırlayarak genel kurulda pay sahiplerinin bilgisine sunmak ve KAP’ta açıklamak zorundadır.
Bilgilendirme politikası, mevzuat ile belirlenenler dışında kamuya hangi bilgilerin açıklana-
cağını, bu bilgilerin ne şekilde, hangi sıklıkta ve hangi yollardan kamuya duyurulacağını, yö-
netim kurulunun veya yöneticilerin basın ile hangi sıklıkta görüşeceğini, kamunun bilgilendi-
rilmesi için hangi sıklıkta toplantılar düzenleneceğini, sabit sermayeli ortaklığa yöneltilen so-
ruların yanıtlanmasında nasıl bir yöntem izleneceğini ve benzeri hususları içerir. Bilgilendirme
politikasında bir değişiklik olması halinde, değişiklik yapılan hususlar ve gerekçeleri yönetim
kurulunun onayından geçtikten sonra genel kurulun bilgisine sunulur ve KAP’ta açıklanır.

(4) Birinci fıkrada belirtilen belgelerin birer örnekleri sabit sermayeli ortaklık merke-
zinde ve internet sitesinde yatırımcıların incelemesi için hazır bulundurulur, talep etmeleri ha-
linde masrafı ilgili ortak tarafından karşılanmak üzere ortaklara da gönderilir.

(5) Sabit sermayeli ortaklığın gözetim ve denetimi ile kamunun etkin bir şekilde ay-
dınlatılmasına yönelik olarak Kurulca talep edilecek her türlü bilgi ve belgenin Kurulca belir-
lenecek süre ve esaslar çerçevesinde gönderilmesi ve Kurulca gerekli görülen hususların ka-
muya duyurulması zorunludur.

Tanıtım ve reklam amaçlı ilanlar
MADDE 37 – (1) Sabit sermayeli ortaklıklar tarafından payların halka arzı ve satışına

ilişkin izahnamenin onaylanması sürecinde yapılacak tanıtım ve reklam amaçlı ilanlarda Ku-
rulun konuya ilişkin düzenlemelerine uyulur.

(2) Halka arz dönemi ve bu dönem dışında yapılacak ilan ve reklamlarda yer alan bil-
gilerin, yanlış, yanıltıcı, temelsiz, abartılı veya eksik olmaması, sabit sermayeli ortaklığın mev-
cut koşullarına ilişkin olarak tasarruf sahiplerinin yanlış fikirler edinmelerine neden olmaması,
sabit sermayeli ortaklığın verimliliği, kârlılığı, mali durumu hakkında yanıltıcı ifadeler içer-
memesi ve bu ilan ve reklamlarda portföyde yer alan varlıkların gerçek durumları ile örtüşme-
yen yazı, resim, fotoğraf veya görüntü kullanılmaması gerekir.

(3) Bu maddeye aykırı yapılacak işlemlerden yönetim kurulu veya yönetim kurulunca
yetkilendirilmiş olması halinde ilgili murahhas üye sorumludur.
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Onuncu BÖLÜM
Çeşitli Hükümler

Sabit sermayeli ortaklık statüsünden çıkma
MADDE 38 – (1) Sabit sermayeli ortaklık statüsünden çıkma sadece değişken serma-

yeli ortaklığa dönüşüm suretiyle mümkündür.
(2) Değişken sermayeli ortaklığa dönüşmek isteyen sabit sermayeli ortaklıkların, esas

sözleşme değişikliği yapmasına Kurulca uygun görüş verilebilmesi için genel kurul toplantı-
larında, değişken sermayeli ortaklığa dönüşme sonucunu doğuracak esas sözleşme değişiklik-
lerine olumlu oy kullanan ortaklar dışındaki tüm ortakların sahip oldukları payların dönüşüm
hakkındaki yönetim kurulu kararına ilişkin özel durum açıklamasının kamuya ilan edildiği ta-
rihten önceki 30 günlük ve altı aylık dönem içinde oluşan, düzeltilmiş günlük ağırlıklı ortalama
borsa fiyatlarının ortalamaları ile söz konusu altı aylık döneme ilişkin kamuya açıklanan dü-
zeltilmiş pay başı net aktif değerin ağırlıklı ortalamasından yüksek olanı ile satın alınacağı yö-
nünde sabit sermayeli ortaklık dışındaki kişi veya kişilerce bir pay alım teklifinin yapılması
zorunludur.

(3) Yönetim kurulu tarafından, asgari olarak değişken sermayeli ortaklığa dönüşüme
ilişkin gerekçeleri, dönüşüm sonrasında yönetilmesi planlanan portföy türü ve yatırımlara iliş-
kin projeksiyonları, dönüşümün sabit sermayeli ortaklığa etkilerinin analizini içeren bir rapor
hazırlanır ve bu rapor Kurula yapılacak başvuru tarihinden daha geç olmamak üzere KAP’ta
ilan edilir.

(4) Değişken sermayeli ortaklığa dönüşümün onaylandığı genel kurul kararlarının ilan
edildiği TTSG’nin bir nüshasının ilan tarihini takip eden altı iş günü içinde Kurula gönderilmesi
zorunludur.

(5) Değişken sermayeli ortaklığa dönüşüme ilişkin Kurul izninin sabit sermayeli ortak-
lık tarafından tebellüğ edildiği tarihi takip eden üç ay içerisinde, değişken sermayeli ortaklığa
dönüşüm sonucunu doğuracak esas sözleşme değişikliklerinin genel kurul toplantısında karara
bağlanmaması halinde dönüşüme ilişkin Kurul izni geçersiz hale gelir.

(6) Bu madde kapsamında yapılacak işlemler bakımından ayrılma hakkı doğmaz.
kâr payı dağıtımına ilişkin esaslar
MADDE 39 – (1) Sabit sermayeli ortaklıkların net dağıtılabilir kârlarının en az %20’sinin

birinci kâr payı olarak nakden dağıtılması zorunludur. Sabit sermayeli ortaklıkların kâr payı
dağıtımlarında halka açık anonim ortaklıklar için Kurulca belirlenen esaslara uyulur.

(2) Net dağıtılabilir kâr, hesap dönemi kârından kanunlara göre ayrılması gereken yedek
akçeler ile vergi, fon ve mali ödemeler ve varsa geçmiş yıl zararları düşüldükten sonra kalan
tutardır.

(3) Sabit sermayeli ortaklıkların finansal tablolarındaki net dönem ve geçmiş yıl zarar-
larının uygun özsermaye kalemleriyle mahsup edilmesi zorunludur. Ancak mevzuat gereği
veya vergisel yükümlülük doğurması nedeniyle mahsup edilemeyen geçmiş yıl zararları net
dağıtılabilir kârın tespitinde indirime konu edilebilir.

Bildirim yükümlülüğü
MADDE 40 – (1) Sabit sermayeli ortaklık;
a) Murahhas üye tayinine ve bunların yetki ve sorumluluklarının belirlenmesine ilişkin

yönetim kurulu kararları ile bunlarda yapılan değişiklikleri, ilgili yönetim kurulu kararının alın-
masını izleyen,

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

c) Kurulun bağımsız denetime ilişkin düzenlemeleri kapsamında seçtiği bağımsız de-
netim kuruluşuna ilişkin bilgiler ile buna ilişkin değişiklikleri izleyen,
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ç) Merkez adresi ile bunda meydana gelen değişiklikleri izleyen,
d) Mevcut imza sirkülerlerini ve değişiklik meydana gelmesi halinde güncel imza sir-

külerlerini konuya ilişkin yönetim kurulu karar tarihini izleyen,
e) Ortakları, yöneticileri, personeli ve diğer kurumlar aleyhine açtığı dava ve takipler

ile bunların ortaklık aleyhine açtığı dava ve takipleri ve sonuçlarını öğrendikleri tarihi izleyen,
f) Bu Tebliğ uyarınca yapılan ilanların yayımlandığı gazeteleri, ilanı izleyen,
10 iş günü içinde Birliğe bildirmek zorundadır.
(2) Birlik ve SPL bu Tebliğ uyarınca kendilerine sabit sermayeli ortaklıklar tarafından

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

(3) SPL, bu Tebliğ uyarınca kendisine sabit sermayeli ortaklıklar tarafından yapılan bil-
dirimler kapsamında sabit sermayeli ortaklık, yönetim kurulu üyeleri ve personeli hakkında
bu Tebliğ hükümlerine aykırı bir durum tespit etmesi halinde üç iş günü içinde Kurula yazılı
olarak bildirimde bulunur.

ÜÇÜncÜ kıSıM
Değişken Sermayeli Ortaklıklara İlişkin Esaslar

BİRİncİ BÖLÜM
Genel Esaslar

Değişken sermayeli ortaklığın tanımı ile faaliyet ve işlemleri
MADDE 41 – (1) Değişken sermayeli ortaklık, sermayesi her zaman net aktif değerine

eşit olan, Kanun hükümleri uyarınca aşağıda belirtilen varlıklar ve araçlardan oluşan portföyü
işletmek amacıyla anonim ortaklık şeklinde kurulan ve bu Tebliğde izin verilen diğer faaliyet-
lerde bulunabilen sermaye piyasası kurumudur.

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

b) 7/8/1989 tarihli ve 89/14391 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe giren Türk
Parasının Kıymetini Koruma Hakkında 32 sayılı Karar hükümleri çerçevesinde alım satımı ya-
pılabilen yabancı özel sektör ve kamu borçlanma araçları ile ihraççı payları.

c) 12 aydan uzun vadeli olmamak üzere vadeli mevduat ve katılma hesabı.
ç) Borsada işlem görmeleri kaydıyla; altın ve diğer kıymetli madenler ile bu madenlere

dayalı olarak ihraç edilen sermaye piyasası araçları.
d) Yatırım fonu katılma payları.
e) Repo ve ters repo işlemleri.
f) Kira sertifikaları.
g) Gayrimenkul sertifikaları.
ğ) Yatırım kuruluşu ve ortaklık varantları ile yatırım kuruluşu sertifikaları.
h) Takasbank para piyasası işlemleri.
ı) Türev araç işlemlerinin nakit teminatları ve primleri.
i) Kurulca uygun görülen özel tasarlanmış yabancı yatırım araçları ve ikraz iştirak se-

netleri.
j) Kurulca uygun görülen diğer yatırım araçları.
(2) Değişken sermayeli ortaklığın başlıca faaliyet ve işlemleri, bu Tebliğin dışarıdan

hizmet alımı ile ilgili hükümleri de esas alınarak birinci fıkrada yer alan varlıklardan oluşan
portföyün işletilmesi ve gerektiğinde portföyde değişiklikler yapılmasıdır.
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Ortaklık portföyüne ilişkin esaslar
MADDE 42 – (1) Ortaklık portföyünün, yönetim stratejisi doğrultusunda, portföye da-

hil edilebilecek varlıklar konusunda yeterli bilgi ve sermaye piyasası alanında en az üç yıllık
tecrübeye sahip portföy yöneticileri tarafından, yatırımcı lehine ve yatırımcının çıkarını göze-
tecek şekilde Kurulun portföy yönetim şirketlerine ilişkin düzenlemeleri çerçevesinde yöne-
tilmesi zorunludur.

(2) Portföydeki varlıkların, Kurulun portföy saklama hizmetine ilişkin düzenlemeleri
çerçevesinde bir portföy saklama kuruluşu nezdinde saklanması zorunludur.

(3) Ortaklık portföyü, portföy hesabına olması ve esas sözleşmede ve izahnamede hü-
küm bulunması şartıyla kredi almak, türev araç işlemleri veya portföy adına taraf olunan benzer
nitelikteki işlemlerde bulunmak haricinde teminat gösterilemez ve rehnedilemez. Bu fıkra kap-
samında yapılacak teminat ve rehin işlemlerinden doğabilecek yükümlülükler ortaklık portföyü
ile sınırlıdır.

(4) Portföyün üçüncü kişilere olan borçları ve yükümlülükleri ile portföyün aynı üçüncü
kişilerden olan alacakları birbirlerine karşı mahsup edilemez.

Portföy türleri
MADDE 43 – (1) Esas sözleşmede belirtilmek şartıyla ortaklık portföyleri aşağıdaki

türlerde kurulabilir.
a) Net aktif değerin en az %80’i devamlı olarak;
1) Türk ve/veya yabancı kamu ve/veya özel sektör borçlanma araçlarına yatırılan port-

föyler “Borçlanma Araçları Portföyü”,
2) Türk ve/veya yabancı ihraççıların paylarına yatırılan portföyler “Hisse Senedi Port-

föyü”,
3) Borsada işlem gören altın ve diğer kıymetli madenler ile kıymetli madenlere dayalı

sermaye piyasası araçlarına yatırılan portföyler “Kıymetli Madenler Portföyü”,
b) Tamamı devamlı olarak vadesine en fazla 184 gün kalmış likiditesi yüksek para ve

sermaye piyasası araçlarından oluşan ve günlük olarak hesaplanan ağırlıklı ortalama vadesi en
fazla 45 gün olan portföyler “Para Piyasası Portföyü”,

c) Tamamı devamlı olarak, kira sertifikaları, katılma hesapları, ortaklık payları, altın
ve diğer kıymetli madenler ile Kurulca uygun görülen diğer faize dayalı olmayan para ve ser-
maye piyasası araçlarından oluşan portföyler “Katılım Portföyü”,

ç) Portföy sınırlamaları itibarıyla yukarıdaki türlerden herhangi birine girmeyen port-
föyler “Değişken Portföy”,

d) Yatırımcı payları sadece nitelikli yatırımcılara satılmak üzere kurulmuş olan port-
föyler “Serbest Portföy”,

e) Tamamı, ortaklık payları, kira sertifikaları, borçlanma araçları, altın ve diğer kıymetli
madenler ile bu madenlere dayalı olarak ihraç edilen sermaye piyasası araçlarının en az ikisin-
den oluşan ve her birinin değeri fon toplam değerinin %20'sinden az olmayan portföyler “Den-
geli Portföy”,

olarak adlandırılır.
(2) Ortaklık portföyüne türev araçların dahil edilmesi halinde, bu maddenin birinci fık-

rasının (a) bendinde yer alan %80’lik oranın hesaplanmasında Kurulun yatırım fonlarına ilişkin
düzenlemeleri esas alınır.

(3) Kurulca uygun görülmesi koşuluyla birinci fıkrada sayılanlar dışında yeni portföy
türleri belirlenebilir.

Portföy türlerine ilişkin esaslar
MADDE 44 – (1) Ortaklık portföyünün türünü tanımlayan ifadeler portföyün yatırım

stratejisine uygun olmak zorundadır.
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(2) Ortaklığın veya portföy yöneticisinin tevsik edilemeyen niteliklerine veya ortaklık
portföyünün diğer portföylerden üstün olduğunu ima eden benzeri subjektif ifadelere yer ve-
recek şekilde veya benzeri yollarla yatırımcıların yanıltılmasına yol açacak nitelikte olamaz.

(3) Portföyün türünü tanımlayan ifadelerde portföyün vade yapısına yer verilmesi ha-
linde 68 inci maddenin birinci fıkrasında yer alan esaslara uyulur.

(4) Kurul tarafından uygun görülen bir endeks kapsamındaki varlıkların tümünden ya da
örnekleme yoluyla seçilen bir kısmından oluşan portföy türlerinde “Endeks” ibaresine yer ve-
rilmesi zorunludur.

(5) Yabancı para ve sermaye piyasası araçlarına net aktif değerinin en az %80’i oranında
yatırım yapan portföy türlerinde “Yabancı” ibaresine yer verilmesi zorunludur. Portföyün tü-
rünü tanımlayan ifadelerde bu ibareye yer vermeyen hisse senedi ve borçlanma araçları port-
föylerinde, net aktif değerin en fazla %20’si oranında yabancı para ve sermaye piyasası araçları
portföye dahil edilebilir.

(6) Kurulun finansal raporlama standartlarına ilişkin düzenlemeleri kapsamındaki işti-
raklerin para ve sermaye piyasası araçlarından oluşan portföylerin türünü tanımlayan ifadelerde
“İştirak” ibaresine yer verilmesi zorunludur.

İkİncİ BÖLÜM
kuruluşa İlişkin Esaslar

kuruluş şartları
MADDE 45 – (1) Değişken sermayeli ortaklıkların kuruluşlarının Kurulca uygun gö-

rülebilmesi için;
a) Anonim ortaklık şeklinde kurulması,
b) Kurucularının, ortaklığın net aktif değerini, bu Tebliğde belirtilen süre ve esaslar da-

hilinde yatırımcı payları ihracıyla asgari olarak 4 milyon TL’ye artıracağını Kurula taahhüt et-
miş olması,

c) Başlangıç sermayesinin 2 milyon TL’den az olmaması,
ç) Paylarının nakit karşılığı çıkarılması ve pay bedellerinin tam ve nakden ödenmesi,
d) Ticaret unvanında “Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı” ibaresine yer vermesi,
e) 59 uncu maddenin ikinci fıkrası hükmü saklı kalmak üzere genel müdür ile yönetim

kurulu üyelerinin belirlenmiş olması ve bu kişilerin bu Tebliğde öngörülen şartları taşımaları,
f) Kurucularının bu Tebliğde öngörülen şartları haiz olması,
g) Esas sözleşmesinin Kanun, bu Tebliğ ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun olması,
ğ) Kurulca yetkilendirilmiş bir kuruluşun portföy saklama hizmetini yürütmek üzere

belirlenmiş olması,
zorunludur.
(2) Değişken sermayeli ortaklık tarafından işletme adı kullanılmak istenmesi halinde,

işletme adında ortaklık portföyü türüne ve “DSYO” kısaltmasına yer verilmesi zorunludur.
(3) İstenmesi halinde esas sözleşmede azami sermaye miktarına yer verilebilir.
kurucuların nitelikleri
MADDE 46 – (1) Değişken sermayeli ortaklıkların kurucu paylarına sahip gerçek ve

tüzel kişi ortaklarının;
a) Müflis olmaması, konkordato ilân etmiş olmaması ya da hakkında iflasın ertelenmesi

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

tiren olayda sorumluluğu bulunan kişilerden olmaması,
c) Kanunda yazılı suçlardan kesinleşmiş mahkûmiyetinin bulunmaması,
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ç) Mülga 14/1/1982 tarihli ve 35 sayılı Ödeme Güçlüğü İçinde Bulunan Bankerlerin
İşlemleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname’ye göre kendileri veya ortağı olduğu kuru-
luşlar hakkında tasfiye kararı verilmemiş olması,

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

e) Kuruluş için gerekli kaynağı kendi ticari, sınai ve sair yasal faaliyetleri sonucunda
her türlü muvazaadan ari olarak sağlamaları ve taahhüt ettikleri sermaye miktarını karşılaya-
bilecek mali güce sahip olmaları,

f) İşin gerektirdiği dürüstlük ve itibara sahip olması,
g) Muaccel vergi borcu bulunmaması,
ğ) 7/2/2013 tarihli ve 6415 sayılı Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkında Ka-

nunda düzenlenen suçlardan mahkum olmaması,
h) Kanunun 101 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi uyarınca işlem yasaklı ol-

maması,
şarttır. (a) bendinde belirtilen şartlar, iflasın kaldırılmasına, kapatılmasına veya kon-

kordato teklifinin tasdikine ilişkin kararın, (b) bendinde yer alan şartlar ise buna ilişkin kararın
kesinleşme tarihinden itibaren 10 yıl geçmesi halinde bu fıkranın uygulanmasında dikkate alınmaz.

(2) Kuruluş başvurularında; değişken sermayeli ortaklıkta dolaylı olarak %20 ve üze-
rinde pay sahibi olan nihai gerçek kişiler ile değişken sermayeli ortaklıkta dolaylı olarak yö-
netim kontrolünü sağlayacak oranda imtiyazlı paya sahip olan gerçek kişilerin, birinci fıkranın
(e) bendi dışındaki bentlerinde yer alan şartları sağlamaları zorunludur.

(3) Kuruluş başvurularında, kurucunun veya dolaylı ortağın banka olması halinde, ban-
kanın birinci fıkranın (g) bendinde belirtilen niteliği taşıdığını tevsik eden bilgi ve belgelerin
Kurula gönderilmesi ve Kurul tarafından Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunun
uygun görüşünün alınması yeterlidir. Bankada sahip olunan doğrudan ve dolaylı pay sahipliği
yoluyla değişken sermayeli ortaklıkta dolaylı pay sahibi olan kişiler için ikinci fıkra hükmü
uygulanmaz.

kuruluş işlemleri
MADDE 47 – (1) Kurucuların, şekli ve esasları Kurulca belirlenecek kuruluş başvuru

formu ve bu formda belirtilen belgelerle birlikte Kurula başvurmaları zorunludur.
(2) Kurul, başvuruyu Kanun ve bu Tebliğ hükümlerine uygunluk yönünden inceler.
(3) Kurulca başvurunun uygun görülmesi halinde, kuruluşun onaylanması talebi ve taahhüt

edilen başlangıç sermayesinin bu Tebliğ hükümlerine uygun olarak ödenmiş olduğunu gösterir
belgeleri de içeren gerekli tüm belgelerle birlikte Bakanlığa başvurulur.

(4) Değişken sermayeli ortaklıklar, Bakanlığın kuruluş iznini vermesinin ardından,
TTK’nın ilgili hükümlerine uygun olarak ticaret siciline tescil ile tüzel kişilik kazanırlar.

(5) Kuruluş işlemlerinde esas sözleşmenin konuya ilişkin Kurul iznini müteakip en geç
30 gün içinde ticaret siciline tescil ettirilmesi ve TTSG’de ilan için başvurulması zorunludur.
İlana ilişkin TTSG’nin bir nüshasının ilan tarihini takip eden altı iş günü içinde Kurula gönde-
rilmesi zorunludur.
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ÜÇÜncÜ BÖLÜM
Payların İhracı

kurucu paylarının ihracı
MADDE 48 – (1) Değişken sermayeli ortaklığın kuruluşu sonrasında yeni kurucu pay-

larının ihraç edilmek istenmesi halinde, şekli ve esasları Kurulca belirlenecek başvuru formu
ve bu formda belirtilen belgelerle birlikte Kurula başvurulması zorunludur.

(2) Birinci fıkra kapsamında yapılan ihraçların mevcut kurucu paylara sahip ortaklar
haricindeki kişilere yapılması ve bu ihraçların değişken sermayeli ortaklıkta yönetim kontrolü
değişikliği yaratması halinde, kurucu payları satın alacak kişilerin 46 ncı maddenin birinci fık-
rasında yer alan şartları sağlamaları zorunludur.

Yatırımcı paylarının ihracı
MADDE 49 – (1) Yatırımcı paylarının halka arz edilmesi veya işyeri, belirli meslek

grupları bazında, sektörel bazda ve benzeri kriterler çerçevesinde belirli bir yatırımcı kitlesine
tahsis edilmesi ya da nitelikli yatırımcılara satılması zorunludur.

(2) Yatırımcı payı ihracı için Kurulca belirlenen standartlara uygun olarak izahname ve
yatırımcı bilgi formu düzenlenir ve Kurulca istenen diğer bilgi ve belgelerle birlikte değişken
sermayeli ortaklık tarafından kuruluşa ilişkin esas sözleşmenin ticaret siciline tescilini takip
eden 30 gün içinde Kurula başvurulur. Belirli bir yatırımcı kitlesine tahsis edilerek ya da nite-
likli yatırımcılara yapılacak pay satışlarında izahname yerine ihraç belgesi düzenlenir, ancak
yatırımcı bilgi formu düzenlenmesi ihtiyaridir.

(3) Payların ihraç edilebilmesi için izahnamenin/ihraç belgesinin Kurul tarafından onay-
lanması gereklidir. İzahnamede bulunması gereken asgari unsurlar EK-1’de yer almaktadır.
İzahname/ihraç belgesi standartları Kurulca belirlenir.

(4) İzahnamenin onaylanması aşamasında aşağıda yer alan esaslar uygulanır.
a) İzahname Kurula sunulan bilgi ve belgeler çerçevesinde 20 iş günü içinde incelenir;

izahnamede yer alan bilgilerin tutarlı, anlaşılabilir ve Kurulca belirlenen izahname standardına
göre eksiksiz olduğunun tespiti halinde onaylanır ve keyfiyet ilgililere bildirilir.

b) Sunulan bilgi ve belgelerin eksik olması veya ek bilgi ve belgeye ihtiyaç duyulması
halinde, başvuru tarihinden itibaren 10 iş günü içinde başvuru sahibi bilgilendirilir. Eksik bilgi
ve belgelerin Kurulca belirlenecek süre içinde tamamlanması gereklidir. Bu takdirde, bu fık-
ranın (a) bendinde öngörülen 20 iş günlük süre, eksik bilgi ve belgelerin Kurula sunulduğu ta-
rihten itibaren işlemeye başlar. Bu fıkranın (a) bendi kapsamında yapılan inceleme neticesinde
izahnamenin onaylanmaması halinde bu durum gerekçesi belirtilerek başvuru sahibine bildi-
rilir.

(5) İzahnamenin onaylanması, bu belgede yer alan bilgilerin doğru olduğunun Kurulca
tekeffülü anlamına gelmeyeceği gibi, değişken sermayeli ortaklık paylarına ilişkin bir tavsiye
olarak da kabul edilemez.

(6) İzahname ve yatırımcı bilgi formu, onay yazısının değişken sermayeli ortaklık ta-
rafından tebellüğ edildiği tarihi izleyen 10 iş günü içinde KAP’ta ve değişken sermayeli ortak-
lığın resmi internet sitesinde yayımlanır, ayrıca ticaret siciline tescil ve TTSG’de ilan edilmez.
Ancak, izahnamenin nerede yayımlandığı hususu ticaret siciline tescil ettirilir ve TTSG’de ilan
olunur. Yatırımcı bilgi formunda söz konusu tescil tarihi belirtilir.

(7) Yatırımcı payları, yatırımcı bilgi formunun KAP’ta yayımını takiben, bu formdaki
esaslar çerçevesinde ve formda belirtilen satış başlangıç tarihinden itibaren, formda belirtilen
dağıtım kanalları aracılığıyla yatırımcılara sunulur.

(8) Yatırımcı payları karşılığı yatırımcılardan toplanan para ve diğer varlıkların, takip
eden iş günü izahnamede belirlenen varlıklara ve işlemlere yatırılması zorunludur.
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(9) İhraç belgesinin hazırlanması ve Kurul onayına sunulmasında bu maddede izahname
için belirlenen hükümler esas alınır.

(10) Değişken sermayeli ortaklığın esas sözleşmesinin ticaret siciline tescilini takip
eden altı ay içerisinde asgari net aktif değere ulaşılması zorunludur. Aksi taktirde değişken ser-
mayeli ortaklıklar TTK’nın 529 uncu maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi hükmü gereğince
sona ermiş sayılır.

Yatırımcı bilgi formu
MADDE 50 – (1) Yatırımcı bilgi formu, yatırımcıların ortaklık portföyünün yapısını,

yatırım stratejisini ve risklerini makul ölçüde anlayabilmeleri ve bilgiye dayalı olarak yatırım
kararları alabilmeleri amacıyla hazırlanır. Bu form, asgari unsurları ve standardı Kurul tara-
fından belirlenen ve yatırım kararının alınmasında etkili olabilecek nitelikteki temel bilgileri
içerir. Değişken sermayeli ortaklık, bu formun esas sözleşme ve izahname ile tutarlılığından,
içeriğinin doğruluğundan, güncelliğinin sağlanmasından ve bu formda yer alan yanlış, yanıltıcı
veya eksik bilgilerden kaynaklanan zararlardan sorumludur.

(2) Yatırımcı bilgi formunun, ortaklık portföyünün temel nitelikleri ile ilgili asgari ola-
rak aşağıdaki bilgileri içermesi zorunludur:

a) Değişken sermayeli ortaklığı tanıtıcı bilgi.
b) Yatırım amaçlarının ve yatırım politikasının kısa tanımı ile portföy dağılımı.
c) Ortaklık portföyünün varsa geçmiş performansı.
ç) Ortaklık portföyünün yönetim ücreti, komisyon ve diğer giderleri ile toplam gider

oranı.
d) Ortaklık portföyünün maruz kaldığı risklerle ilgili uygun açıklamaları ve uyarıları

içeren risk ve getiri profili.
e) Payların alım satım esasları.
(3) Formda, yatırımcıların değişken sermayeli ortaklığın esas sözleşmesi, izahname, fi-

nansal raporlar ile diğer ek bilgileri nereden ve ne şekilde elde edebilecekleri belirtilir.
(4) Form kısa, öz ve anlaşılır bir şekilde azami iki sayfa ve 12 punto olarak hazırlanır.

Formda yer verilen bilgilerin açık, yeterli, değişken sermayeli ortaklığın esas sözleşmesi ve
izahname ile tutarlı olması ve yatırımcıyı yanıltıcı nitelikte olmaması gerekir.

Bilgilendirme dokümanlarında yapılacak değişiklikler
MADDE 51 – (1) Esas sözleşme değişikliklerinde Kurulun uygun görüşünün alınması

zorunludur.
(2) İzahname/ihraç belgesi değişiklikleri;
a) Yatırımcıların yatırım yapma kararını etkileyebilecek ve önceden bilgi sahibi olun-

masını gerektirecek nitelikte olması halinde 49 uncu maddenin dördüncü fıkrası çerçevesinde
Kurul tarafından incelenerek onaylanır ve aynı maddenin altıncı fıkrası çerçevesinde ilan edilir.
İzahname değişikliklerine ilişkin olarak düzenlenen duyuru metni, en geç Kurul onay yazısının
değişken sermayeli ortaklık tarafından tebellüğ edildiği tarihi izleyen iş günü KAP’ta ve de-
ğişken sermayeli ortaklığın resmî internet sitesinde ilan edilir. Yeni hususların yürürlüğe giriş
tarihi 10 iş gününden az olmamak üzere duyuru metninde belirtilir.

b) (a) bendi kapsamı dışında ise Kurulun onayı aranmaksızın değişken sermayeli or-
taklık tarafından yapılarak KAP’ta ve kurucunun resmî internet sitesinde ilan edilir ve yapılan
değişiklikler her takvim yılı sonunu izleyen altı iş günü içinde toplu olarak Kurula bildirilir.

(3) Yatırımcı bilgi formunda yapılacak değişiklikler için Kurul onayı aranmaz. Ancak
değişikliklerin en az altı iş günü önceden Kurula bildirilmesi, esas sözleşme ile izahnameye
uygun olması ve değişikliği takip eden iş günü KAP'ta ve değişken sermayeli ortaklığın resmî
internet sitesinde ilan edilmesi zorunludur.
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(4) Yatırımcı bilgi formunda yapılacak bir değişikliğin izahname değişikliğini de ge-
rektirmesi halinde bu maddenin ikinci, esas sözleşme değişikliğini de gerektirmesi halinde bi-
rinci fıkrası ayrıca uygulanır.

(5) Bilgilendirme dokümanlarında yapılan açıklamalarda, Kurul onayının Kurul veya
kamunun tekeffülü olarak yorumlanmasına yol açacak açık veya dolaylı bir ifade kullanılamaz.

Payların değeri
MADDE 52 – (1) Değişken sermayeli ortaklık paylarının itibari değeri yoktur.
(2) Değişken sermayeli ortaklığın pay başı net aktif değeri, ortaklık portföy değerine

hazır değerler, alacaklar ve diğer aktiflerin eklenerek toplam borçların düşülmesi suretiyle bu-
lunan değerin yatırımcı ve kurucu pay sayısının toplamına bölünmesiyle elde edilir.

(3) Pay başı net aktif değer, payların alım satımına esas teşkil eden fiyattır.
(4) Pay başı net aktif değerin günlük olarak hesaplanması ve ilan edilmesi esastır. Bil-

gilendirme dokümanlarında hüküm bulunmak kaydı ile aynı gün içinde iki fiyat açıklanabilir.
Kurul pay fiyatının günlük olarak hesaplanmasına ve açıklanmasına bu Tebliğde belirtilen
haller dışında da istisna getirebilir.

(5) Para piyasası portföyleri ile kısa vadeli borçlanma araçları portföyleri dışındaki or-
taklık portföylerinde, pay alım satım emirleri, emrin verilmesini takip eden ilk hesaplamada
bulunacak pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. Para piyasası portföyleri ve kısa vadeli borç-
lanma araçları portföylerinde ise, alım satım emirleri en son ilan edilen birim pay fiyatı üze-
rinden gerçekleştirilir. Bununla birlikte, bilgilendirme dokümanlarında belirtilmek koşuluyla,
para piyasası portföyleri ve kısa vadeli olan borçlanma araçları portföylerinde pay alım işlemi
ve satım işlemi farklı birim pay fiyatı üzerinden gerçekleştirilebilir.

(6) Bilgilendirme dokümanlarında belirlenen esaslara göre hesaplanan pay başı net aktif
değer, payların alım-satım yerlerinde duyurulur.

(7) 74 üncü maddenin üçüncü fıkrasında belirtilen durumlarda, Kurulca uygun görül-
mesi halinde, pay başı net aktif değer hesaplanmayabilir ve payların alım satımı durdurulabilir.

(8) Pay sahiplerine kâr payı dağıtılması mümkündür. Kâr payı dağıtımında ve yedek
akçe ayrılmasında TTK’nın yedek akçe ayrılması ile ilgili hükümleri uygulanmaz.

DÖRDÜncÜ BÖLÜM
Payların niteliği, Devri ve İtfası

Payların türü ve niteliği
MADDE 53 – (1) Değişken sermayeli ortaklık payları nama veya hamiline yazılı olarak

ihraç edilebilen yatırımcı payları ile nama yazılı olması zorunlu olan kurucu paylarından oluşur.
(2) Kurucu payları sahibine, kâr payı, tasfiyeden pay alma, genel kurula katılma, genel

kurulda oy kullanma, bilgi alma ve inceleme, özel denetim isteme, genel kurul kararlarının
iptali için dava açma ve azlık hakkı tanır. Her bir kurucu payı, sahibine, genel kurulda bir oy
hakkı tanır.

(3) Yatırımcı payları sahibine sadece kâr payı ve tasfiyeden pay alma hakkı tanır. Bunun
dışında genel kurula katılma ve genel kurulda oy kullanma da dahil olmak üzere başka bir hak
tanımaz.

(4) Kurucu ve yatırımcı paylarının yeni pay alma hakkı bulunmamaktadır.
kurucu paylarının devri
MADDE 54 – (1) Kurucu payları, sermaye taahhüdünü yerine getirmek suretiyle de-

ğişken sermayeli ortaklığı kuranlara tahsis edilir.
(2) Yatırımcı paylarının ihracından önce kurucu paylarının devri herhangi bir orana ba-

kılmaksızın Kurul iznine tabidir. Bu kapsamdaki pay devirlerinde, değişken sermayeli ortaklıkta
pay edinecek yeni ortaklar için 46 ncı maddenin birinci fıkrasının (e) bendi dışındaki bentle-
rinde yer alan şartlar aranır.
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(3) Kurucu payları kuruluştan sonra da Kurulun izni ve genel kurul kararıyla mevcut
kurucu ortaklara veya üçüncü kişilere tahsis edilmek üzere ihraç edilebilir.

(4) Yatırımcı paylarının ihracından sonraki dönemde, yönetim kontrolünün elde edil-
mesini sağlayan miktardaki kurucu payların devri Kurul iznine tabidir. Yönetim kontrolü sağ-
layan kurucu paylarına sahip olan ortakların 46 ncı maddenin birinci fıkrasının (e) bendi dı-
şındaki bentlerinde yer alan şartları sağlamaları zorunludur. Yatırımcı paylarının ihracından
sonraki dönemde, yönetim kontrolünün elde edilmesini sağlayan miktardaki kurucu paylarının
devri dışındaki devirler bildirime tabidir. Bu paylara sahip olan mevcut ortak dışındaki ortak-
ların 46 ncı maddenin birinci fıkrasının (e) bendi dışındaki bentlerinde yer alan şartları sağla-
maları zorunlu olup bu paylara sahip olan ortakların söz konusu şartları sağladıklarını tevsik
edici belgeleri pay devrini takip eden 10 iş günü içinde Kurula göndermeleri gerekmektedir.

(5) Yatırımcı paylarının ihracından sonraki dönemde, yönetim kontrolü sağlayan paylara
sahip olan ortakların, 46 ncı maddenin birinci fıkrasının (e) bendi dışındaki bentlerinde yer
alan şartları sağlayamamaları halinde; yönetim kontrolü sağlayan paylarını, şartları sağlaya-
madıkları tarihten itibaren en geç üç ay içerisinde elden çıkarmaları zorunludur.

(6) Bankaların bu madde kapsamındaki pay edinimlerinde 46 ncı maddenin üçüncü fık-
rasında yer alan şartların sağlanması zorunludur.

(7) Bu madde kapsamında Kurul onayı alınmaksızın gerçekleştirilen kurucu pay devir-
leri pay defterine kaydolunmaz ve bu hükme aykırı olarak pay defterine yapılan kayıtlar hü-
kümsüzdür.

kurucu paylarının itfası
MADDE 55 – (1) Kurucu paylarının itfa edilmesi için kurucu paylara sahip diğer or-

takların onayının alınması ve itfa sonrasındaki kurucu payı tutarının 45 inci maddenin birinci
fıkrasının (c) bendinde belirtilen başlangıç sermayesinin altına düşmemesi zorunludur.

(2) Kurucu paylarının itfa fiyatı, itfanın gerçekleşeceği tarihte geçerli olan pay başı net
aktif değerdir.

Yatırımcı paylarının alım satımı
MADDE 56 – (1) Değişken sermayeli ortaklıklar, pay sahibinin talebi üzerine yatırımcı

paylarını itfa etmek ve sermayede buna karşılık gelen pay bedelini geri ödemekle yükümlüdür.
Bu yükümlülüğün yerine getirilmesini teminen değişken sermayeli ortaklık tarafından yatırım
kuruluşu veya portföy yönetim şirketi yetkilendirilir.

(2) Pay alımı, yatırımcıların paylarının bilgilendirme dokümanlarında belirlenen esas-
lara göre pay başı net aktif değerin tam olarak nakden teslim edilerek ödenmesi; pay satımı,
yatırımcıların paylarının bilgilendirme dokümanlarında belirlenen esaslara göre değişken ser-
mayeli ortaklığa iade edilmek suretiyle nakde çevrilmesi şartıyla gerçekleştirilebilir.

(3) Payların günlük olarak alım satımı esastır. Ortaklık portföyünün türü ve niteliği dik-
kate alınarak payların günlük olarak alım satımına Kurulca istisna getirilebilir. İzahnamede/ih-
raç belgesinde ve yatırımcı bilgi formunda şartları belirlenmiş olmak koşuluyla payların yatı-
rımcılar tarafından alım ve satımlarında giriş-çıkış komisyonu uygulanabilir. Elde edilecek ko-
misyon tutarı portföy yöneticisi, yatırımcı paylarının alım satımını yapan kuruluşlar veya port-
föy saklama kuruluşu arasında paylaştırılabilir. Bu kapsamda uygulanan komisyonlar izahna-
me/ihraç belgesi ve yatırımcı bilgi formunun yanı sıra değişken sermayeli ortaklığın resmî in-
ternet sitesinde ve KAP’ta ilan edilir. Yapılan açıklamada, komisyonların hangi şartlar dahilinde
yatırımcılardan tahsil edileceği bilgisine ayrıntılı olarak yer verilir. Değişken sermayeli ortaklık,
portföy yöneticisi ve yönetim veya sermaye bakımından bunlarla doğrudan ya da dolaylı olarak
ilişkili olanlar tarafından kurulan veya yönetilen fonların katılma paylarının ortaklık portföyüne
dahil edilmesi halinde bu fonların katılma paylarının alım satımında giriş ve çıkış komisyonu
ödenemez.
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(4) Yatırımcı paylarının alım satımı Kurulun ilgili düzenlemeleri çerçevesinde yatırım
kuruluşları ve portföy yönetim şirketleri tarafından gerçekleştirilir.

(5) Kurul, değişken sermayeli ortaklık paylarının alım satımının borsalar ve/veya takas
kurumları nezdinde kurulmuş Kurulca uygun görülen merkezi bir dağıtım platformu aracılığıyla
da gerçekleştirilebilmesini teminen, Kurulca uygun görülen değişken sermayeli ortaklıkların
bu platforma dahil edilmesine ve yatırım kuruluşları ve portföy yönetim şirketleri tarafından
bu platformda işlem gören değişken sermayeli ortaklık paylarının alım satımının yapılmasına
ilişkin düzenlemeler yapabilir.

(6) Değişken sermayeli ortaklık payı alım satımı, net aktif değerin en az %80’i oranında
yabancı para ve sermaye piyasası araçlarına yatırım yapan ortaklık portföyleri için, TCMB ve
Hazine Müsteşarlığının görüşü ve Kurulun onayı alınmak kaydıyla TCMB tarafından günlük
alım satım kurları ilan edilen yabancı para birimleri üzerinden gerçekleştirilebilir.

Pay gruplarının oluşturulması
MADDE 57 – (1) Portföy yönetim ücreti, pazarlama satış dağıtım ücreti ve/veya port-

föye giriş-çıkış komisyonu uygulanmak suretiyle farklı pay grupları oluşturulabilir. Bu ücretler
ve komisyonlar değişken sermayeli ortaklık, portföy yöneticisi, değişken sermayeli ortaklık
payı alım satımını yapan kuruluşlar ve portföy saklama kuruluşu arasında paylaştırılabilir.

(2) Pay grupları oluşturan değişken sermayeli ortaklıkların kamuyu aydınlatma yüküm-
lülüklerine ilişkin olarak Kurulun yatırım fonlarına ilişkin düzenlemelerindeki esas ve stan-
dartlar uygulanır.

BEŞİncİ BÖLÜM
Yönetim Yapısı

Yönetim kurulu üyeleri
MADDE 58 – (1) Yönetim kurulu, Kurul düzenlemeleri ile TTK’nın ilgili maddeleri

çerçevesinde seçilir ve görev yapar.
(2) Değişken sermayeli ortaklıklarda görev alacak yönetim kurulu üyelerinin, 46 ncı

maddenin birinci fıkrasının (e) bendi dışındaki bentlerinde; tüzel kişi yönetim kurulu üyeleri
tarafından TTK’nın 359 uncu maddesinin ikinci fıkrası kapsamında belirlenen gerçek kişilerin
ise 46 ncı maddenin birinci fıkrasının (e) ve (g) bentleri dışındaki bentlerinde yer alan şartları
taşımaları gerekmektedir. Ayrıca yönetim kurulu üyelerinin çoğunluğunun dört yıllık yüksek-
öğrenim kurumlarından mezun olmuş olmaları ve en az birisinin finansal piyasalar veya işlet-
mecilik alanında en az beş yıllık tecrübeye sahip olması zorunludur. Bu zorunluluğun değer-
lendirilmesinde, tüzel kişi yönetim kurulu üyeleri tarafından TTK’nın 359 uncu maddesinin
ikinci fıkrası kapsamında belirlenen gerçek kişiler de dikkate alınır.

(3) Yönetim kurulu üyeleri veya yönetim kurulunca yetkilendirilmiş olması halinde il-
gili murahhas üye, bu Tebliğde yer verilen portföy sınırlamaları ve kamuyu aydınlatmaya ilişkin
yükümlülüklerin yerine getirilmesinden sorumludur. Bu sorumluluk, 60 ıncı madde kapsamında
dışarıdan hizmet alınması halinde de devam eder.

(4) Yönetim kurulu üyeliği görevine yeni bir atama yapılması halinde atamaya ilişkin
karar, atanan kişinin ikinci fıkrada yer alan ilgili şartları sağladığını tevsik eden belgelerle bir-
likte atamayı takip eden en geç 10 iş günü içinde SPL’ye gönderilir. Tüzel kişi yönetim kurulu
üyeleri tarafından TTK’nın 359 uncu maddesinin ikinci fıkrası kapsamında belirlenen gerçek
kişiler, belirlenen kişinin ikinci fıkrada yer alan ilgili şartları sağladığını tevsik eden belgelerle
birlikte, TTK’nın 359 uncu maddesinin ikinci fıkrası kapsamında yapılan tescile ilişkin ilanı
takip eden en geç 10 iş günü içinde SPL’ye bildirilir.
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Genel müdür ve diğer personel
MADDE 59 – (1) Değişken sermayeli ortaklıkta görev alacak genel müdüre ilişkin ola-

rak 17 nci madde hükümleri kıyasen uygulanır.
(2) Değişken sermayeli ortaklığın 60 ıncı madde kapsamında bütün hizmetleri ortaklık

dışından sağlaması halinde, ortaklıkta ayrıca genel müdür istihdam edilmeyebilir.
(3) Genel müdürün değişken sermayeli ortaklıkta yönetim kurulu üyesi veya portföy

yöneticisi olarak görev yapması münhasıran ve tam zamanlı olarak genel müdürlük görevini
sürdürmesine aykırılık oluşturmaz.

(4) Değişken sermayeli ortaklıkta görev alacak diğer personele ilişkin olarak 18 inci
maddenin birinci fıkrasının birinci cümlesi ve üçüncü fıkrası hükümleri kıyasen uygulanır.

(5) Değişken sermayeli ortaklığın 60 ıncı madde kapsamında bütün hizmetleri ortaklık
dışından sağlaması halinde, ortaklıkta ayrıca personel istihdam edilmeyebilir.

ALTıncı BÖLÜM
Faaliyete ve Ortaklık Portföyüne İlişkin Esaslar

Ortaklık portföyünün idaresi ve dışarıdan hizmet alımına ilişkin esaslar
MADDE 60 – (1) Değişken sermayeli ortaklıklar, portföy yönetim hizmetini Kurulun

onayının alınması şartıyla ve imzalanacak bir sözleşme ile bir portföy yönetim şirketinden al-
mak zorundadırlar. Kurul onayı, ilgili esas sözleşme hükmü için Kurulun uygun görüşünün
alınması suretiyle sağlanır. Hizmet alınan portföy yönetim şirketinin değiştirilmesi durumunda,
Kurula ilgili yönetim kurulu kararı gönderilerek bildirimde bulunulur. Alınacak portföy yöne-
timi hizmetine ilişkin esaslar Kurulun portföy yönetim şirketlerine ilişkin düzenlemelerinde
belirlenen asgari unsurları içeren bir sözleşme çerçevesinde belirlenir. Sözleşmenin bir örne-
ğinin, imzalandığı tarihten itibaren altı iş günü içinde Kurula gönderilmesi ve sözleşme imza-
lanan portföy yönetim şirketi ile sözleşme süresi hakkında KAP’ta açıklama yapılması zorun-
ludur.

(2) Değişken sermayeli ortaklıklar teftiş hizmetini, iç kontrol hizmetini ve muhasebe
ve operasyon gibi hizmetleri yatırım kuruluşlarından; kontrolü ve takibi yönetim kurulu tara-
fından gerçekleştirilmek şartıyla risk yönetim sistemine ilişkin hizmeti yatırım kuruluşlarından
ve Kurulca uygun görülecek uzmanlaşmış diğer kuruluşlardan sağlayabilirler. İç kontrol ele-
manının görev ve sorumlulukları, tecrübe şartını taşımak kaydıyla müfettiş tarafından da yerine
getirilebilir. Değişken sermayeli ortaklıklar, hizmet aldıkları portföy yönetim şirketinden, söz
konusu portföy yönetim şirketinin bünyesinde kurulu olması şartıyla bu madde kapsamında
dışarıdan alınmasına izin verilen diğer hizmetleri de temin edebilirler. Bu fıkra kapsamında
hizmet alınan kurum ve sözleşme süresi hakkında sözleşme tarihini takip eden altı iş günü için-
de KAP’ta açıklama yapılması zorunludur. Risk yönetimi hizmetinin dışarıdan sağlanması du-
rumunda, risk yönetim sisteminin kontrolü ve izlenmesi fonksiyonları yönetim kurulu veya
yönetim kurulunca yetkilendirilmiş olması halinde ilgili murahhas üye tarafından gerçekleşti-
rilir.

(3) Birinci ve ikinci fıkra kapsamındaki hizmetler ve personelin dışarıdan sağlanabil-
mesi için, değişken sermayeli ortaklıkların esas sözleşmelerinde ayrı bir hüküm bulunması ve
yönetim kurulunca karar alınması gereklidir.

İç kontrol sistemi
MADDE 61 – (1) İç kontrol sisteminin değişken sermayeli ortaklığın tüm iş ve işlem-

lerinin yönetim stratejisi ve politikalarına uygun olarak düzenli, verimli ve etkin bir şekilde
mevzuat ve kurallar çerçevesinde yürütülmesi, hesap ve kayıt düzeninin bütünlüğünün ve gü-
venilirliğinin, veri sistemindeki bilgilerin zamanında ve doğru bir şekilde elde edilebilirliğinin
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sağlanması, hata, hile ve usulsüzlüklerin önlenmesi ve tespiti amacıyla değişken sermayeli or-
taklıkta uygulanan organizasyon planı ile bunlara ilişkin tüm esas ve usuller ile;

a) Faaliyetlerin kanuni düzenlemelere, değişken sermayeli ortaklığın işlev, amaç ve ko-
nusuna ve bilgilendirme dokümanlarına uygun olarak yapılmasını,

b) Yapılan işlemlerin genel ve özel yetkilere dayalı olarak gerçekleştirilmesini, mev-
zuata ve sözleşmelere uygun olarak yapılmasını, işlemler için gerekli belgelerin düzenlenme-
sini,

c) Muhasebe, belge ve kayıt düzeninin etkin bir şekilde işlemesini,
ç) Usulsüzlüklerden ve hatalardan kaynaklanan risklerin asgariye indirilebilmesi için

risklerin tanımlanmasını ve gerekli önlemlerin alınmasını,
d) Personelin kendi adına yaptıkları işlemlerin ortaklık portföyü ile çıkar çatışmasına

yol açacak nitelikte olup olmadığının tespitini,
e) Ortaklık portföyünden yapılan harcamaların belgeye dayalı ve piyasa rayicine uygun

olup olmadığının tespitini,
f) Ortaklık portföyünün değerlemesinin, pay başı net aktif değerin belirlenmesinin ve

portföy sınırlamalarının ilgili mevzuata ve bilgilendirme dokümanlarına uygunluğunun kont-
rolünü,

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

ğ) Dışarıdan alınan hizmetlerin etkin şekilde işlediğinin kontrolünü,
içerecek şekilde oluşturulması zorunludur.
(2) İç kontrol sistemine ilişkin tüm politika ve prosedürlerin yazılı hale getirilerek yö-

netim kurulu kararı ile yürürlüğe konulması şarttır. Bu politika ve prosedürlerde yapılacak de-
ğişikliklerde de aynı usul ve esaslara uyulması gerekir.

(3) İç kontrol faaliyetleri, tespit edilen risklerin de izlenmesine olanak verecek şekilde
günlük faaliyetlerin ayrılmaz bir parçası olarak düzenlenir ve sürdürülür. Etkin bir iç kontrolün
sağlanmasında, tüm personelin kendi görevlerini yazılı prosedürlere uygun olarak yerine ge-
tirme yükümlülükleri ile meslek ilkeleriyle bağdaşmayan uygulamalar ve kurum politikalarına
aykırı veya yasal olmayan faaliyetler gibi hususları üst düzey yönetime aktarmaları için görev
ve yetkileri yazılı olarak tanımlanır ve ilgili personele imza karşılığında bildirilir. Aynı şekilde
personelin görev ve yetkileri ile yazılı prosedürlerdeki değişiklikler de personele imza karşılı-
ğında bildirilir. Prosedürler her düzeyde personelin etkin bir şekilde iç kontrol sistemine katı-
lımını sağlayacak şekilde oluşturulur. İç kontrol faaliyetleri ile ilgili hazırlanacak raporların
aylık olarak yönetim kuruluna sunulması gerekmektedir.

(4) Yönetim kurulu, kendisine bağlı icracı birimler bulunmayan üyelerinden birini iç
kontrolden sorumlu yönetim kurulu üyesi olarak belirler. İç kontrolden sorumlu yönetim kurulu
üyesi;

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

b) Kurul düzenlemeleri ve değişken sermayeli ortaklık politikaları çerçevesinde kabul
edilebilir risk düzeylerini belirlemekten, iç kontrol politikaları ile prosedürlerinin hazırlanma-
sından ve yönetim kurulunun onayına sunulmasından,

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

sorumludur.
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Risk yönetim sistemi
MADDE 62 – (1) Değişken sermayeli ortaklıkların 60 ıncı maddenin ikinci fıkrası kap-

samında risk yönetim hizmetini dışarıdan sağlamamaları halinde, risk yönetim sistemlerini
oluşturmaları, buna ilişkin prosedürleri yazılı hale getirmeleri ve bu prosedürleri yönetim kurulu
kararına bağlamaları zorunludur. Bu prosedürlerde yapılacak değişikliklerde de aynı usul ve
esaslara uyulması gerekir.

(2) Risk yönetim sisteminin oluşturulması, prosedürlerinin yazılı hale getirilip yönetim
kurulunun onayına sunulması ile risk yönetim sisteminin sağlıklı bir şekilde işlemesinden iç
kontrolden sorumlu yönetim kurulu üyesi sorumludur.

(3) Risk yönetim sistemi, ortaklık portföyünün karşılaşabileceği temel risklerin tanım-
lanmasını, risk tanımlamalarının düzenli olarak gözden geçirilmesini ve önemli gelişmelere
paralel olarak güncellenmesini ve maruz kalınan risklerin tutarlı bir şekilde değerlendirilmesini,
tespitini, ölçümünü ve kontrolünü içeren bir risk ölçüm mekanizmasının oluşturulmasını içerir.
Risk yönetim sistemi, ortaklık portföyünün yatırım stratejisi ile yatırım yapılan varlıkların ya-
pısına ve risk düzeyine uygun olarak oluşturulur ve iç kontrol sistemi ile bütünlük arz eder.

(4) Değişken sermayeli ortaklık bünyesinde risk yönetim hizmetini sağlayan birimin,
ortaklık portföyünün yönetiminden sorumlu birimden bağımsız olması gerekir. Risk yönetimini
gerçekleştirecek birimin personelinin Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansına ve Türev
Araçlar Lisansına sahip olması ve değişken sermayeli ortaklıkta başka bir görev üstlenmemesi
gereklidir. Türev araç işlemlerine taraf olunmayacağına ilişkin esas sözleşmede hüküm bulun-
ması halinde, risk yönetimini gerçekleştirecek birimin personelinin Türev Araçlar Lisansına
sahip olması zorunluluğu bulunmaz. Risk yönetim personeli iç kontrolden sorumlu yönetim
kurulu üyesine bağlı olarak faaliyet gösterir.

(5) Risk yönetim birimi;
a) Değişken sermayeli ortaklığın ve yönettiği portföyün maruz kaldığı veya kalabileceği

riskleri tespit etmekle,
b) Risklerin ölçüm yöntemlerini ve bu kapsamda kullanılacak risk ölçüm modelini bağlı

olduğu yönetici ile birlikte belirleyerek yönetim kuruluna sunmakla, yönetim kurulunca onay-
lanan risk ölçüm modelini uygulamaya koymakla, değişen faaliyet ve piyasa koşulları çerçe-
vesinde modeli düzenli olarak gözden geçirmekle ve varsa modelde gerekli görülen değişiklik
taleplerini bağlı olduğu yöneticiye iletmekle,

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

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

d) Değişken sermayeli ortaklığın mali durumu açısından olağandışı sonuçlar doğuracak
herhangi bir durumun varlığının tespit edilmesi halinde hazırlayacağı raporu en kısa zamanda
yönetim kuruluna sunmakla,

görevlidir.
Teftiş birimi ve iç kontrol sisteminin gözetimi
MADDE 63 – (1) Değişken sermayeli ortaklıkların 60 ıncı maddenin ikinci fıkrası kap-

samında teftiş hizmetini dışarıdan sağlamamaları halinde, ortaklık bünyesinde, günlük faali-
yetlerden bağımsız, yönetimin ihtiyaçları ve değişken sermayeli ortaklığın yapısına göre mev-
zuat ve değişken sermayeli ortaklığın politikalarına uygunluk denetimlerini içeren, başta iç
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kontrol sisteminin ve risk yönetim sisteminin işleyişi olmak üzere tüm faaliyetleri ve birimleri
kapsayan gözetim ve teftiş fonksiyonunu yerine getirmek üzere bir teftiş birimi oluşturulması
zorunludur.

(2) Teftiş biriminde münhasıran bu birimde çalışmak üzere, Kurulun lisanslamaya iliş-
kin düzenlemeleri uyarınca mesleki yeterliliklerini gösterir lisans belgesine sahip yeter sayıda
müfettiş istihdam edilmesi zorunludur.

(3) Teftiş birimi doğrudan yönetim kuruluna karşı sorumlu olarak çalışır. Yönetim ku-
rulu teftiş birimine ilişkin yetkilerini, iç kontrolden sorumlu yönetim kurulu üyesine devrede-
bilir.

(4) Teftiş sürecinin işleyişine ilişkin usul ve esaslar belirlenerek yönetim kurulunun
onayına sunulur.

(5) Müfettişler tarafından her hesap dönemi için gerçekleştirilen teftiş çalışmaları so-
nucunda hazırlanan raporlar en geç hesap dönemini izleyen üç ay içinde yönetim kuruluna su-
nulur ve söz konusu raporlar yönetim kurulu tarafından karara bağlanır. Bu raporların en az
beş yıl süre ile veya bu süre içinde hukuki ihtilafa konu olanların, ihtilafın sonuçlanmasına ka-
dar değişken sermayeli ortaklık nezdinde saklanması zorunludur.

(6) Teftiş birimi, mali durumu zayıflatacak veya olağandışı sonuçlar doğuracak herhangi
bir durumun varlığının tespiti ile faaliyetlerin durdurulmasına veya sona erdirilmesine yol aça-
bilecek mevzuata aykırılıkların tespiti halinde hazırlayacağı raporu en kısa zamanda yönetim
kuruluna sunar ve aynı gün bir örneğini Kurula gönderir.

(7) Müfettiş veya müfettişlerin çalışmalarında ve her türlü bilgi ve belgeye ulaşımla-
rında kendilerine her türlü kolaylığın sağlanması zorunludur.

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

uymaları gerekmektedir.
(10) Kurul değişken sermayeli ortaklığın faaliyetlerini göz önünde bulundurarak teftiş

birimine ilişkin olarak ilave yükümlülükler getirmeye ve yukarıda yer verilen yükümlülükler-
den muafiyet sağlamaya yetkilidir.

(11) Müfettiş, tecrübe ve lisans şartını sağlamak kaydıyla iç kontrol personelinin görev
ve sorumluluklarını da yerine getirebilir.

Yapamayacakları işler
MADDE 64 – (1) Değişken sermayeli ortaklıklar;
a) Ödünç para verme işleriyle uğraşamazlar.
b) 5411 sayılı Bankacılık Kanunu'nda tanımlandığı üzere mevduat veya katılım fonu

toplayamazlar, mevduat veya katılım fonu toplama sonucunu verebilecek iş ve işlemler yapa-
mazlar.

c) Ticari, sınai ve zirai faaliyetlerde bulunamazlar.
ç) Aracılık faaliyetinde bulunamazlar.
d) Açığa satış ve kredili menkul kıymet işlemi yapamazlar.
e) Günlük operasyonlar ve türev araçlar nedeniyle gerçekleştirilen işlemlerin teminatı

kapsamında gereken miktardan fazla nakit tutamazlar.
f) Faaliyetlerinin gerektirdiği miktar ve değerden fazla taşınır ve taşınmaz mal edine-

mezler.
g) Ortaklık portföylerine hiçbir şekilde rayiç değerinin üzerinde varlık satın alamaz ve

ortaklık portföyünden bu değerin altında varlık satamazlar. Rayiç değer borsada işlem gören
varlıklar için borsa fiyatı, borsada işlem gören varlıkların borsa dışında yapılacak işlemleri için
ise işlemin gerçekleştirildiği piyasada işlem gününde ortaklık lehine alımda en düşük, satışta
en yüksek fiyattır.
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YEDİncİ BÖLÜM
Ortaklık Portföyüne İlişkin Sınırlamalar

Portföye alınacak varlıklar ve ihraççılarına ilişkin sınırlamalar
MADDE 65 – (1) a) Net aktif değerin %10’undan fazlası bir ihraççının para ve sermaye

piyasası araçlarına ve bu araçlara dayalı türev araçlara yatırılamaz. Bu oranın hesaplanmasında
ipotek ve varlık teminatlı menkul kıymetler dikkate alınmaz ve bu varlıklara yapılacak yatı-
rımlar için birinci cümlede belirtilen oran %25 olarak uygulanır; bu fıkranın (b) bendinde yer
alan sınırlama ise uygulanmaz.

b) Net aktif değerin %5’inden fazlasının yatırıldığı ihraççıların para ve sermaye piyasası
araçlarının toplam değeri net aktif değerin %40’ını aşamaz.

c) Net aktif değerin %20’sinden fazlası Kurulun finansal raporlama standartlarına ilişkin
düzenlemeleri kapsamında, aynı grubun para ve sermaye piyasası araçlarına yatırılamaz.

ç) Portföye bir ihraççının borçlanma araçlarının tedavülde olan ihraç miktarının
%10’undan fazlası dahil edilemez. Bu oranın hesaplanmasında ihraççının tüm borçlanma araç-
larının, borçlanma aracının portföye dahil edildiği tarihteki tedavülde olan ihraç tutarının piyasa
değeri esas alınır.

d) TCMB, T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı ve ipotek finansmanı kuruluşları ta-
rafından ihraç edilen para ve sermaye piyasası araçları için bu fıkrada yer alan sınırlamalar uy-
gulanmaz. Bu bent kapsamında tek bir varlığa yapılan yatırım net aktif değerin %35’ini aşa-
maz.

e) Varlık kiralama şirketleri tarafından ihraç edilen sermaye piyasası araçları için bu
fıkranın; (a) bendinde yer alan %10’luk sınırlama %25 olarak uygulanır, (b) bendinde yer alan
sınırlama ise uygulanmaz. Diğer taraftan, 4749 sayılı Kamu Finansmanı ve Borç Yönetiminin
Düzenlenmesi Hakkında Kanun çerçevesinde kurulan varlık kiralama şirketleri tarafından ihraç
edilen sermaye piyasası araçları için bu fıkradaki sınırlamalar uygulanmaz.

(2) Hiçbir ihraççının sermayesinin ya da tüm oy haklarının %10’undan fazlasına sahip
olunamaz.

(3) Değişken sermayeli ortaklık ile portföy yöneticisinin;
a) Yönetim hakimiyetine sahip olan,
b) Yönetim hakimiyetine sahip olan tüzel kişiler ve değişken sermayeli ortaklık ile port-

föy yöneticisi yetkililerinin yönetim hakimiyetine sahip olduğu,
c) Yönetim hakimiyetine sahip olan gerçek kişilerin yönetim hakimiyetine sahip olduğu,
ihraççıların ihraç ettiği para ve sermaye piyasası araçlarına yapılan yatırımların toplam

değeri net aktif değerin %20’sini aşamaz.
(4) Yatırım kuruluşu ve ortaklık varantları ile sertifikalara yapılan yatırımların toplamı

net aktif değerin %10’unu aşamaz. Tek bir ihraççı tarafından çıkarılan varantlar ile sertifikaların
toplamı ise net aktif değerin %5’ini aşamaz.

(5) Net aktif değerin en fazla %10’u, 12 aydan uzun vadeli olmamak şartıyla, bankalar
nezdinde açılan mevduat ve katılma hesaplarında değerlendirilebilir. Ancak tek bir bankada
değerlendirilebilecek tutar net aktif değerin %3’ünü aşamaz. Katılım portföylerinde bu fıkranın
birinci cümlesinde belirtilen oran %25, ikinci cümlesinde belirtilen oran ise %10 olarak uygu-
lanır.

(6) Kurucu paylarına sahip ortaklar ile portföy yöneticisinin Kurulun finansal raporlama
standartlarına ilişkin düzenlemelerine göre ilişkili taraf konumundaki yatırım kuruluşlarının
borsa dışında halka arzına aracılık ettiği ortaklık paylarına, borsada işlem görmesi şartıyla,
ihraç miktarının azami %10’u ve net aktif değerin azami %5’i oranında yatırım yapılabilir.

(7) Net aktif değerin en fazla %20’si Takasbank para piyasası işlemlerinden oluşur.
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Portföye alınacak kolektif yatırım kuruluşu paylarına ilişkin sınırlamalar
MADDE 66 – (1) Katılma payları bir şemsiye fona bağlı olarak ihraç edilen yatırım

fonu ile borsa yatırım fonu katılma payları ve diğer sabit ve değişken sermayeli ortaklıkların
paylarının toplam değeri net aktif değerin %20’sini aşamaz.

(2) Portföye, katılma payı satışına ilişkin izahnamesi/ihraç belgesi Kurulca onaylanan
fonların katılma payları ile diğer sabit ve değişken sermayeli ortaklıkların paylarının dahil edil-
mesi esastır. Şu kadar ki, yabancı borsalarda işlem gören borsa yatırım fonlarının payları için
bu maddenin birinci fıkrasında yer alan sınırlama dahilinde kalmak kaydıyla söz konusu şart
aranmaz.

Portföydeki varlıkların borsada işlem görme esasları ve borsa dışında taraf olunan
sözleşmelere ilişkin sınırlamalar

MADDE 67 – (1) a) Portföye borsada işlem gören varlıkların alınması ve bu varlıkların
alım satımlarının borsa kanalıyla yapılması zorunludur. İlk ihraçlarda ise borsada işlem görmesi
uygun görülen sermaye piyasası araçları portföye dahil edilebilir.

b) Portföye dahil edilen katılma payları ve diğer değişken sermayeli ortaklıkların payları
için bu fıkranın (a) bendinde yer alan şartlar aranmaz.

c) Payların alım satımı nedeniyle, BİAŞ’ın ilgili piyasasından aynı gün valörü ile aynı
gün valörlü işlem saatleri dışında portföye alım veya portföyden satım zorunluluğu bulunu-
yorsa, BİAŞ tarafından belirlenen işlem kurallarına uyulması şarttır.

(2) Borsada işlem gören kamu dış borçlanma araçlarının, borsa dışında yapılacak iş-
lemler ile portföye dahil edilmesi veya portföyden çıkarılması mümkündür.

(3) Değişken sermayeli ortaklığın borsa dışında taraf olduğu sözleşmelerin;
a) Portföyün yatırım stratejisine uygun olması,
b) Karşı taraflarının 75 inci maddede belirtilen derecelendirme notuna sahip olması,
c) Herhangi bir ilişkiden etkilenmeyecek şekilde objektif koşullarda yapılması ve adil

bir fiyat içermesi,
ç) Portföyün fiyat açıklama dönemlerinde gerçeğe uygun değeri üzerinden nakde dönüş-

türülebilir olması,
zorunludur.
(4) Borsa dışında taraf olunan sözleşmelerin bu maddenin üçüncü fıkrasının (c) ben-

dinde yer alan ilkelere uygunluğunun temini için uygulanacak güvenilir yöntemler ve sözleş-
melerle ilgili genel ilkeler esas sözleşme ile izahnamelerde belirlenir ve KAP’ta açıklanır.

Portföye dahil edilecek varlıkların vade yapısına ilişkin sınırlamalar
MADDE 68 – (1) Esas sözleşmede, borçlanma araçları portföylerini tanımlayan ifade-

lerde vade yapısına yer verilmek istenmesi durumunda, portföyün aylık ağırlıklı ortalama va-
desinin;

a) 25-90 gün olması halinde “kısa vadeli”,
b) 91-730 gün olması halinde “orta vadeli”,
c) 730 günden fazla olması halinde “uzun vadeli”,
olduğu belirtilir.
(2) Para piyasası portföyleri ile kısa vadeli olan borçlanma araçları portföylerine, vadeye

kalan gün sayısı hesaplanamayan varlıklar dahil edilemez.
(3) Orta vadeli ve uzun vadeli borçlanma araçları portföylerinde, vadeye kalan gün sa-

yısı hesaplanamayan varlıklar, portföye, en fazla net aktif değerin %20’si oranında dahil edi-
lebilir.

(4) Portföyün ağırlıklı ortalama vadesi, sermaye piyasası araçlarının vadeleri ayrı ayrı
dikkate alınarak hesaplanır. Orta vadeli ve uzun vadeli borçlanma araçları portföylerinde vadeye
kalan gün sayısı hesaplanamayan varlıklar bu hesaplamada dikkate alınmaz.

Sayfa : 130                             RESMÎ GAZETE                                27 Mayıs 2015 – Sayı : 29368



kredi işlemleri ile repo ve ters repo işlemlerine ilişkin sınırlamalar
MADDE 69 – (1) Portföyde yer alan repo işlemine konu olabilecek varlıkların rayiç

değerinin %10’una kadar borsada veya borsa dışında repo yapılabilir, net aktif değerin %10’unu
geçmemek üzere portföy hesabına kredi alınabilir ve/veya borçlanma amacıyla Takasbank Para
Piyasası işlemleri yapılabilir. Kredi alınması halinde, en geç sözleşme tarihini takip eden iş
günü, kredinin tutarı, faizi, alındığı tarih ve kredi alınan kuruluş ile geri ödeneceği tarih KAP’ta
açıklanır ve takiben Kurula bildirilir.

(2) Ters repo sözleşmelerine ilişkin olarak;
a) Portföye borsada veya borsa dışında yapılan ters repo sözleşmelerinin dahil edilmesi

mümkündür.
b) Borsa dışında taraf olunan ters repo sözleşmelerine, net aktif değerin en fazla

%10’una kadar yatırım yapılabilir.
(3) Borsa dışı repo-ters repo işlemlerinin vade ve faiz oranı Kurulun ilgili düzenlemeleri

çerçevesinde belirlenir. Faiz oranının belirlenmesi, borsada işlem gören benzer vade yapısına
sahip sözleşmelerin faiz oranlarının dikkate alınması şartıyla, değişken sermayeli ortaklık ve
portföy yöneticisinin sorumluluğundadır. Bu tür sözleşmelere taraf olunması durumunda, en
geç sözleşme tarihini takip eden iş günü içinde sözleşmenin vadesi, faiz oranı, karşı tarafı ve
karşı tarafın derecelendirme notu KAP’ta açıklanır; ilgili bilgi ve belgeler değişken sermayeli
ortaklık veya portföy yöneticisi merkezinde sözleşme tarihini müteakip beş yıl süreyle saklanır.

(4) Net aktif değerin en az %80’i oranında yabancı para ve sermaye piyasası araçlarına
yatırım yapan değişken sermayeli ortaklıklar tarafından, nakit ihtiyacının karşılanması amacıyla
sözleşmelere konu olabilecek varlıkların ilgili ülkenin merkezi takas ve saklama kuruluşunda
saklanması kaydıyla yurt dışında borsa dışı repo sözleşmelerine taraf olunabilir.

Ödünç işlemlerine ilişkin sınırlamalar
MADDE 70 – (1) Kurulun ilgili düzenlemeleri çerçevesinde yapılacak bir sözleşme

ile herhangi bir anda portföydeki sermaye piyasası araçlarının piyasa değerinin en fazla %50’si
tutarındaki sermaye piyasası araçları ödünç verilebilir.

(2) Portföyden ödünç verme işlemi en fazla 90 iş günü süreyle yapılabilir. Ödünç verme
işlemi, ödünç verilen sermaye piyasası araçlarının en az %100’ü karşılığında Kurulun ilgili
düzenlemelerinde özkaynak olarak kabul edilen varlıkların değişken sermayeli ortaklık adına
Takasbank’ta bloke edilmesi şartıyla yapılabilir. Özkaynağın değerlemesine ve tamamlanma-
masına ilişkin esaslarda Kurulun ilgili düzenlemelerine uyulur.

(3) Kurul düzenlemeleri uyarınca yapılacak bir sözleşme çerçevesinde ortaklık portfö-
yündeki kıymetli madenlerin piyasa değerlerinin en fazla %75’i tutarındaki kıymetli madenler
Türkiye’de kurulu borsalarda ödünç verilebilir. Ayrıca piyasada gerçekleşen ödünç işlemleri
karşılığında ödünç alacaklarını temsil etmek üzere çıkarılan sertifikalar aynı oranda ortaklık
portföyüne alınabilir. Kıymetli maden ödünç işlemleri ile kıymetli maden ödünç sertifikası
alım-satım işlemleri ilgili piyasadaki işlem esasları ile teminat sistemi çerçevesinde yapılır.

(4) Taraf olunan sermaye piyasası aracı ödünç verme sözleşmelerine, sözleşmenin de-
ğişken sermayeli ortaklık lehine tek taraflı olarak feshedilebileceğine ilişkin bir hükmün ko-
nulması zorunludur.

Payları belirli bir yatırımcı kitlesine tahsis edilmiş veya bir varlık ya da varlık
grubuna yatırım yapan değişken sermayeli ortaklıklara ilişkin sınırlamalar

MADDE 71 – (1) Payları belirli bir yatırımcı kitlesine tahsis edilmiş değişken sermayeli
ortaklıkların, paylarının tahsis edildiği şirketlerin ihraç ettikleri para ve sermaye piyasası araç-
larının toplam değeri, tek bir şirket için azami %5 olmak üzere, toplamda net aktif değerin
%25’ini aşamaz.
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(2) Portföy türünü “Endeks” ibaresi ile tanımlayan değişken sermayeli ortaklıklarda,
yönetici, portföyü, portföyün getirisi baz alınan endeksin getirisinden önemli ölçüde sapma-
yacak şekilde yönetmekle yükümlüdür. Portföyün temel stratejisi, takip edilen endeksin per-
formansını yansıtmaktır. Bunun ölçümü, takip farkı ve takip hatasının EK-2’deki şekilde he-
saplanması suretiyle yapılır. Bunun kamuya ilanında, Kurulun borsa yatırım fonlarına ilişkin
düzenlemeleri esas alınır.

(3) Portföy türünü “Endeks” ibaresi ile tanımlayan değişken sermayeli ortaklıklarda,
65 inci maddenin birinci ve üçüncü fıkralarında yer alan sınırlamalar ile aynı maddenin ikinci
fıkrasında yer alan %10’luk sınırlama, söz konusu varlıkların baz alınan endekse dahil olması
halinde uygulanmaz.

(4) Belirli bir sektörde yer alan ihraççıların para ve sermaye piyasası araçlarına yatırım
yapan değişken sermayeli ortaklıklarda, 65 inci maddenin birinci fıkrasının (a) bendinde yer
alan %10’luk sınırlama ilgili sektörde faaliyet gösteren ihraççılar için %20 olarak uygulanır;
aynı fıkranın (b) ve (c) bentlerinde yer alan sınırlamalar ise uygulanmaz.

(5) Portföy türünü “İştirak” ibaresi ile tanımlayan değişken sermayeli ortaklıklarda, 65 inci
maddenin birinci fıkrasının (c) bendi ile aynı maddenin üçüncü fıkrası uygulanmaz.

Diğer sınırlamalar
MADDE 72 – (1) Diğer sınırlamalar aşağıda belirtilmiştir:
a) Portföye riskten korunma ve/veya yatırım amacıyla portföyün türüne ve yatırım stra-

tejisine uygun olacak şekilde ve Kurulun yatırım fonlarına ilişkin düzenlemelerinde belirlenen
esaslar çerçevesinde borsada ve/veya borsa dışında işlem gören türev araçlar dâhil edilebilir.
Bu durumda, portföy yöneticilerinin tümünün Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisans
Belgesi ile Türev Araçlar Lisans Belgesine sahip olmaları zorunludur.

b) Türev araçlar nedeniyle maruz kalınan açık pozisyon tutarı portföy net aktif değerini
aşamaz.

(2) Portföydeki varlıkların değerinin fiyat hareketleri ve kâr payı dağıtımı gibi portföy
yöneticisi kontrolü dışında veya yeni pay alma hakları nedeniyle, bilgilendirme dokümanları
ile bu Tebliğde belirtilen sınırların ihlal edilmesi halinde en geç 30 gün içinde söz konusu sı-
nırlara uyumun sağlanması zorunludur. Belirtilen süre içinde uyumun sağlanmasının imkansız
olması veya büyük zarar doğuracağının belirlenmesi halinde süre Kurul tarafından uzatılabilir.
Bu süre sonunda Kurula başvurmayan veya süre verilmesi Kurulca uygun görülmeyen değişken
sermayeli ortaklıkların tasfiyesi Kurul tarafından istenebilir.

SEkİZİncİ BÖLÜM
Portföy Türlerine Özel Esaslar

Serbest portföyler
MADDE 73 – (1) Serbest portföyler 65 ilâ 72 nci maddelerde yer alan portföy ve işlem

sınırlamalarına tabi olmaksızın bilgilendirme dokümanlarında yer alan yatırım stratejileri ve
limitleri dahilinde yatırım yapabilirler.

(2) Payları serbest portföylere alınacak yabancı yatırım fonları için ilgili otoriteden izin
alınmış olma şartı aranır. Bu kapsamda, hangi ülkelerde kurulu fonların ortaklık portföyüne
alınabileceğine ihraç belgesi ve yatırımcı bilgi formunda yer verilir. Kurul serbest portföylere
alınacak yabancı yatırım fonu paylarına ilişkin kısıtlamalar getirebilir.

(3) Serbest portföylerin paylarının satışını yapacak kuruluşlar, pay satışlarının bu ko-
nuda yeterli bilgi ve deneyime sahip satış personeli tarafından gerçekleştirilmesini temin eder-
ler. Söz konusu kuruluşlar, satış yapılan yatırımcıların nitelikli yatırımcı vasıflarını haiz olduk-
larına dair bilgi ve belgeleri temin etmek ve düzenli olarak tutmakla yükümlüdürler.

(4) Serbest portföylerin portföy yöneticilerinin tümünün Sermaye Piyasası Faaliyetleri
Düzey 3 Lisans Belgesi ile Türev Araçlar Lisans Belgesine ve bu portföyler konusunda gerekli
bilgi ve tecrübeye sahip olmaları gereklidir.
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(5) 76 ncı madde ve 77 nci maddenin ikinci fıkrası serbest portföyler için uygulanmaz.
(6) Serbest portföye 3 üncü maddenin birinci fıkrasının (cc) bendinde tanımlanan türev

araçların yanı sıra swap sözleşmeleri de dahil edilebilir. Serbest portföylerde yer alan vadeli
işlem ve opsiyon sözleşmeleri ile swap sözleşmeleri nedeniyle maruz kalınan risklere ilişkin
limitler ihraç belgesinde belirtilir. Limitlerin aşılması halinde ortaklık yönetim kurulu tarafından
limitlere uyumun sağlanması amacıyla gerekli tedbirler alınır ve pay sahiplerine en uygun ha-
berleşme vasıtasıyla bildirilir.

(7) 51 inci maddenin ikinci fıkrası kapsamında yapılacak ihraç belgesi değişiklikleri
yürürlüğe giriş tarihinden en az 30 gün önce pay sahiplerine en uygun haberleşme vasıtasıyla
bildirilir. Esas sözleşme ve ihraç belgesi değişikliklerine ilişkin duyuruların KAP’ta ilan edil-
mesi hükmü serbest portföyler için uygulanmaz.

(8) Serbest portföylerin pay fiyatlarının en az ayda bir kere hesaplanması ve yatırımcı-
lara bildirilmesi zorunludur. Net aktif değerin hesaplanması ve ilan edilmesine ilişkin olarak
52 nci maddenin dördüncü fıkrası uygulanmaz.

(9) Serbest portföylerin ihraç belgesinde, yatırımcı paylarının ortaklık portföyüne iadesi
için pay fiyatlarının ilan süresinden daha farklı ve uzun süreler belirlenebilir.

DOkuZuncu BÖLÜM
Diğer Esaslar

Bilgi verme yükümlülüğü
MADDE 74 – (1) Değişken sermayeli ortaklık ve portföy yönetim şirketi, 65 inci mad-

denin üçüncü fıkrasında sayılan kişi ve ihraççıların unvanları, adresleri ve iştirak oranları ile
portföy saklama kuruluşunun Kanun kapsamındaki yükümlülüklerini yerine getirmesi için ge-
rekli diğer bilgileri her yılın Ocak ayında ve bunlardaki değişikliklerin meydana geldiği tarihten
itibaren altı iş günü içinde portföy saklama kuruluşuna yazılı olarak bildirir.

(2) Kurul gerektiğinde, bu Tebliğde yer alan sürelere bağlı olmaksızın ortaklık portföyü
hakkında bilgi verilmesini isteyebilir.

(3) Savaş, doğal afetler, ekonomik kriz, iletişim sistemlerinin çökmesi, ortaklık portfö-
yündeki varlıkların ilgili olduğu pazarın, piyasanın, platformun kapanması, bilgisayar sistem-
lerinde meydana gelebilecek arızalar, ortaklık portföyünün mali durumunu etkileyebilecek
önemli bir bilginin ortaya çıkması gibi olağanüstü durumların meydana gelmesi halinde, de-
ğerleme esaslarının tespiti hususunda değişken sermayeli ortaklık yönetim kurulu karar alabilir.
Bu durumda değerleme esaslarının gerekçeli olarak karar defterine yazılarak, Kurula ve portföy
saklama kuruluşuna bildirilmesi zorunludur. Ayrıca söz konusu olaylarla ilgili olarak KAP’ta
açıklama yapılır.

(4) KAP’ta ilan edilmesi gereken bilgi ve belgelerin eksiksiz olarak yayımlanması, doğ-
ruluğu ve güncel tutulması yönetim kurulu üyelerinin veya yönetim kurulunca yetkilendirilmiş
olması halinde ilgili murahhas üyenin sorumluluğundadır.

(5) Değişken sermayeli ortaklığın reklam ve ilanları ile ilgili olarak Kurulun bu konu-
daki düzenlemelerine uyulur.

Derecelendirme notuna ilişkin değerlendirme
MADDE 75 – (1) Bu Tebliğde derecelendirme notunun arandığı durumlarda, ilgili Ku-

rul düzenlemeleri çerçevesinde derecelendirme yapmaya yetkili derecelendirme kuruluşları ta-
rafından yatırım yapılabilir seviyeye denk gelen derecelendirme notuna sahip olunması zorun-
ludur.

(2) Yatırım yapılabilir seviyeye denk gelen derecelendirme notunun değerlendirilme-
sinde;

a) Türkiye’de yerleşik kuruluşlar için ulusal derecelendirme notlarının esas alınması,
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b) Yurt dışında yerleşik kuruluşlar için ihraççı notlarının (issuer rating), ülkemizde ku-
rulu derecelendirme kuruluşlarının ise buna denk derecelendirme notlarının, ortaklık portfö-
yünün ya da taraf olunan sözleşmenin vadesine uygun olarak uzun ya da kısa vadeli olanın
esas alınması, derecelendirmeyi yapan kuruluşun notlama sisteminde bu not bazında vade ay-
rımı yapılmaksızın tek bir notun bulunması durumunda bu notun esas alınması,

c) Derecelendirme notu, ilgili derecelendirme kuruluşunun derecelendirme sistemine
göre yatırım yapılabilir seviyenin en alt sınırında olan kuruluşlar için notun görünümünün en
az durağan olması şartının aranması,

ç) Güncel derecelendirme notunun esas alınması,
d) Derecelendirme notunda bir değişiklik olması halinde yeni derecelendirme notunun

değişikliği müteakip iki iş günü içinde KAP’ta ilan edilmesi,
gerekir.
Toplam giderin üst sınırının belirlenmesi ve kamuya açıklanması
MADDE 76 – (1) Yönetim ücreti dahil tüm giderlerin toplamının üst sınırı, EK-3’te

portföy türü bazında belirtilen azami oranları aşmayacak şekilde bilgilendirme dokümanlarında
belirlenir. 3, 6, 9 ve 12 aylık dönemlerin son iş günü itibarıyla, belirlenen yıllık toplam gider
oranının ilgili döneme denk gelen kısmının aşılıp aşılmadığı, ilgili dönem için hesaplanan gün-
lük ortalama net aktif değer esas alınarak değişken sermayeli ortaklık tarafından kontrol edilir.
Bu fıkraya aykırı yapılacak işlemlerden yönetim kurulu veya yönetim kurulunca yetkilendiril-
miş olması halinde ilgili murahhas üye sorumludur.

(2) Toplam gider oranı limiti içinde kalınsa dahi bu Tebliğ uyarınca yapılabilecek har-
camalar dışında gider tahakkuk ettirilemez.

(3) Yatırımcı paylarının ilgili hesaplama dönemi içerisinde ilk defa ihraç edilmesi veya
değişken sermayeli ortaklığın tasfiye olması durumunda, birinci fıkrada belirtilen kontroller
yatırımcı paylarının satışa sunulmuş olduğu günler dikkate alınarak yapılır.

(4) Bilgilendirme dokümanlarında belirlenen azami toplam gider oranı, 3, 6, 9 ve 12
aylık dönemlerin bitiminde hesaplanan toplam gider oranı ile Kurulca belirlenen formatta dü-
zenlenen toplam giderin dağılımı ilgili dönemin bitimini takip eden altı iş günü içinde KAP’ta
ilan edilir.

(5) Yönetim ücretinin, yatırımcıların kolaylıkla ulaşabileceği şekilde değişken sermayeli
ortaklığın resmî internet sitesinde ve KAP’ta ilan edilmesi gerekmektedir. Yapılan açıklamada,
günlük ve yıllık yönetim ücreti oranlarının hangi şartlar dahilinde yatırımcılardan tahsil edile-
ceği bilgilerine ayrıntılı olarak yer verilmelidir.

Değerleme ve performans sunumuna ilişkin esaslar
MADDE 77 – (1) Değişken sermayeli ortaklıkların portföylerindeki varlıkların değer-

leme ile performans sunumu esaslarına ilişkin olarak Kurulun yatırım fonlarına ilişkin düzen-
lemelerine uyulur.

(2) Değişken sermayeli ortaklıkların Kurulun kolektif yatırım kuruluşlarına ait port-
föylerin performans sunumuna ilişkin düzenlemeleri çerçevesinde performans sunum raporu
hazırlamaları gerekmektedir. Performans sunum raporuna ilişkin olarak, ilgili düzenlemelerde
belirtilen cari yıl dönemleri, ortaklık portföyleri için Ocak-Haziran ve Ocak-Aralık olarak uy-
gulanır. Performans sunum raporlarının ilgili dönemin bitişini takip eden bir ay içerisinde ba-
ğımsız denetimden geçirilmesi ve bağımsız denetimden geçirilen ara dönem ve yılsonu per-
formans sunum raporlarının ilgili dönemin bitişini takip eden bir ay içerisinde değişken ser-
mayeli ortaklığın internet sitesinde ve KAP’ta kamuya açıklanması zorunludur.

Sona erme
MADDE 78 – (1) Değişken sermayeli ortaklık, aşağıdaki nedenlerle sona erer:
a) Esas sözleşmede bir süre öngörülmüş ise bu sürenin sona ermesi.

Sayfa : 134                             RESMÎ GAZETE                                27 Mayıs 2015 – Sayı : 29368



b) Değişken sermayeli ortaklık süresiz olarak kurulmuş ise Kurulun uygun görüşü alın-
dıktan sonra altı ay sonrası için feshi ihbar etmesi.

c) Bu maddenin ikinci ila altıncı fıkra hükümleri saklı kalmak kaydıyla kuruluş şartla-
rının kaybedilmesi.

ç) Değişken sermayeli ortaklığın iflas etmesi veya tasfiye edilmesi.
d) Değişken sermayeli ortaklığın devamının yatırımcıların yararına olmayacağının Ku-

rulca tespit edilmiş olması.
(2) Kurucu paylarının değerinin asgari kurucu payı tutarının yarısına düşmesi halinde,

yönetim kurulu, bu durumu gecikmeksizin Kurula bildirir. Yönetim kurulu bildirimi takiben,
gerekli önlemleri almak üzere genel kurulu derhal toplantıya çağırır ve en geç 30 gün içinde
genel kurul toplanır. Yönetim kurulu bu genel kurula uygun gördüğü iyileştirici önlemleri sunar.
Genel kurulda alınan kararlar hakkında en geç toplantı tarihini takip eden iş günü KAP’ta açık-
lama yapılır.

(3) Kurucu paylarının değerinin asgari kurucu payı tutarının üçte biri ve altına düşmesi
halinde, yönetim kurulu, bu durumu gecikmeksizin Kurula bildirir. Yönetim kurulu bildirimi
takiben, gerekli önlemleri almak üzere genel kurulu derhal toplantıya çağırır ve en geç 30 gün
içinde genel kurul toplanır. Genel kurulda kurucu paylarının asgari kurucu payı tutarına artı-
rılmasına ya da değişken sermayeli ortaklığın tasfiyesine karar verilmesi zorunludur. Bu fıkra
kapsamında, genel kurulda değişken sermayeli ortaklığın tasfiyesine karar verilebilmesi için,
ortaklığın esas sözleşmesinde daha ağır nisaplar öngörülmediği takdirde, toplantı nisabı aran-
maksızın, ortaklık genel kuruluna katılan kurucu payların çoğunluğunun olumlu oy vermesi
zorunludur. Genel kurulda alınan kararlar hakkında en geç toplantı tarihini takip eden iş günü
KAP’ta açıklama yapılır.

(4) Üçüncü fıkrada belirtilen işlemlerin gerçekleştirilmemesi halinde Kurul değişken
sermayeli ortaklığın tasfiyesi dahil her türlü tedbiri almaya yetkilidir. Üçüncü fıkrada belirtilen
kurucu paylarının değerindeki düşüşün savaş, doğal afetler, ekonomik kriz gibi mücbir sebepler
nedeniyle ortaya çıkması halinde Tebliğ kapsamındaki yükümlülüklerin sağlanması için Kurula
ek süre talebinde bulunulabilir.

(5) İkinci ve üçüncü fıkralarda belirtilen durumların dışında, değişken sermayeli ortak-
lığın mali durumunun yükümlülüklerini karşılayamayacak kadar zayıflaması halinde, yönetim
kurulu, bu durumu gecikmeksizin Kurula bildirir. Yönetim kurulu bildirimi takiben, gerekli
önlemleri almak üzere genel kurulu derhal toplantıya çağırır ve en geç 30 gün içinde genel
kurul toplanır. Genel kurulda alınan kararlar hakkında en geç toplantı tarihini takip eden iş
günü KAP’ta açıklama yapılır. Mali durumdaki zayıflığın giderilememesi veya bu fıkrada be-
lirtilen işlemlerin yerine getirilmemesi halinde, Kurul değişken sermayeli ortaklığın tasfiyesi
dahil her türlü tedbiri almaya yetkilidir.

(6) Tasfiye işlemlerinin tamamlanması sonrasında değişken sermayeli ortaklığın ticaret
unvanı ticaret sicilinden terkin ettirilir.

(7) Değişken sermayeli ortaklık, esas sözleşmede yer alan ilkelere göre tasfiye edilir
ve tasfiye bakiyesi pay sahiplerine payları oranında dağıtılır. Üçüncü fıkra hükmü saklı kalmak
üzere, genel kurulda değişken sermayeli ortaklığın tasfiyesine karar verilebilmesi için, ortak-
lığın esas sözleşmesinde daha ağır bir nisap öngörülmediği takdirde, ortaklık genel kurulunun
toplam kurucu paylarının en az dörtte birini karşılayan payların sahiplerinin veya temsilcilerinin
varlığıyla toplanması zorunludur. İlk toplantıda anılan nisaba ulaşılamadığı takdirde, ikinci
toplantının yapılabilmesi için nisap aranmaz. Toplantı nisabı saklı kalmak üzere, her iki top-
lantıda da tasfiye kararı genel kurulda hazır bulunan oyların çoğunluğuyla alınır. Tasfiye du-
rumunda yalnızca pay sahiplerine ödeme yapılabilir. Fesih ihbarından sonra yeni pay ihraç edi-
lemez. Tasfiye anından itibaren hiçbir pay ihraç edilemez ve geri alınamaz.

27 Mayıs 2015 – Sayı : 29368                                RESMÎ GAZETE                             Sayfa : 135



(8) Tasfiye işlemlerine ilişkin olarak, birinci fıkranın (b) bendinde yer alan altı aylık
süre sonunda hala değişken sermayeli ortaklığa iade edilmemiş payların bulunması halinde,
pay sahiplerinin satış talimatı beklenmeden pay satışları yapılarak elde edilen tutarlar Kurula
bilgi verilmek şartıyla bir yatırım kuruluşu nezdinde açılacak hesaplarda yatırımcılar adına ters
repoda veya Kurulca uygun görülen diğer sermaye piyasası araçlarında nemalandırılır.

(9) Bu maddede yer alan sona erme ile ilgili hükümler saklı kalmak üzere, değişken
sermayeli ortaklıklar faaliyet konusunu değiştirmek suretiyle statüden çıkamazlar.

Sabit sermayeli ortaklıkların değişken sermayeli ortaklığa dönüşmesi
MADDE 79 – (1) Sabit sermayeli ortaklıklar sadece değişken sermayeli ortaklıklara

dönüşebilirler.
(2) Sabit sermayeli ortaklıkların değişken sermayeli ortaklıklara dönüşümlerinde 38 inci

madde hükümleri uygulanır.
(3) Sabit sermayeli ortaklıkların değişken sermayeli ortaklıklara dönüşümlerinde, sabit

sermayeli ortaklıkta imtiyazlı pay sahibi olan ortaklar değişken sermayeli ortaklıkta kurucu
paylara sahip ortak olurlar. Sabit sermayeli ortaklığın sermayesini temsil eden paylar içerisinde
imtiyazlı pay bulunmaması halinde yönetim kontrolüne sahip ortaklar değişken sermayeli or-
taklıkta kurucu paylara sahip olurlar.

(4) Üçüncü fıkra hükümleri saklı kalmak üzere, sabit sermayeli ortaklıkların değişken
sermayeli ortaklıklara dönüşümlerinde, imtiyazlı olmayan paylara sahip ortaklar değişken ser-
mayeli ortaklıkta yatırımcı paylarına sahip olurlar.

(5) Sabit sermayeli ortaklıkların değişken sermayeli ortaklıklara dönüşümlerinde, dö-
nüşüme ilişkin esas sözleşme değişikliklerinin ticaret siciline tescilini takip eden altı ay içeri-
sinde, bu Tebliğdeki değişken sermayeli ortaklıklara ilişkin asgari başlangıç sermayesi, asgari
net aktif değer, portföy sınırlamaları ve diğer yükümlülüklere uyum sağlanması zorunludur.
Bu şartı sağlayamayan değişken sermayeli ortaklığa dönüşen ortaklıklar, söz konusu sürenin
bitiminden itibaren üç ay içerisinde 78 inci madde çerçevesinde tasfiye talebi ile Kurula başvu-
rurlar.

Bildirim yükümlülüğü
MADDE 80 – (1) Değişken sermayeli ortaklık;
a) Murahhas üye tayinine ve bunların yetki ve sorumluluklarının belirlenmesine ilişkin

yönetim kurulu kararları ile bunlarda yapılan değişiklikleri, ilgili yönetim kurulu kararının alın-
masını izleyen,

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

c) Kurulun bağımsız denetime ilişkin düzenlemeleri kapsamında seçtiği bağımsız de-
netim kuruluşuna ilişkin bilgiler ile buna ilişkin değişiklikleri, izleyen,

ç) Merkez adresi ile bunda meydana gelen değişiklikleri, izleyen,
d) Mevcut imza sirkülerlerini ve değişiklik meydana gelmesi halinde güncel imza sir-

külerlerini, konuya ilişkin yönetim kurulu karar tarihini izleyen,
e) Ortakları, yöneticileri, personeli ve diğer kurumlar aleyhine açtığı dava ve takipler

ile bunların ortaklık aleyhine açtığı dava ve takipleri ve sonuçlarını, öğrendikleri tarihi izleyen,
f) Bu Tebliğ uyarınca yapılan ilanların yayımlandığı gazeteleri, ilanı izleyen,
10 iş günü içinde Kurula bildirmek zorundadır.
SPL’ye yapılan bildirimler
MADDE 81 – (1) SPL bu Tebliğ uyarınca kendisine değişken sermayeli ortaklık tara-

fından yapılan bildirimler kapsamında bir veri tabanı oluşturur ve söz konusu veri tabanını
anlık olarak Kurulun erişimine açar. SPL’ye yapılacak tüm bildirimler elektronik imzalı olarak
da alınabilir.
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(2) SPL, bu Tebliğ uyarınca kendisine değişken sermayeli ortaklıklar tarafından yapılan
bildirimler kapsamında değişken sermayeli ortaklık, yönetim kurulu üyeleri ve personeli hak-
kında bu Tebliğ hükümlerine aykırı bir durum tespit etmesi halinde üç iş günü içinde Kurula
yazılı olarak bildirimde bulunur.

DÖRDÜncÜ kıSıM
Diğer Hükümler

BİRİncİ BÖLÜM
Ortak Hükümler

kurul denetimi
MADDE 82 – (1) Ortaklıklar ile ortaklıkların yönetici ve portföy saklama kuruluşunun

portföye ilişkin bütün hesap ve işlemleri Kurul denetimine tabidir.
Finansal raporlama ve Denetçi
MADDE 83 – (1) Ortaklıkların finansal raporlama esasları hakkında Kurulun finansal

raporlamaya ilişkin düzenlemelerine uyulur.
(2) Ortaklık genel kurulunca her faaliyet dönemi itibarıyla TTK hükümleri kapsamında

bir denetçi seçilir.
Yönetim kurulu faaliyet raporuna ilişkin esaslar
MADDE 84 – (1) Ortaklıkların yönetim kurulu faaliyet raporlarına ilişkin olarak, Ku-

rulun finansal raporlamaya ilişkin düzenlemelerine uyulur.
(2) Yönetim kurulu faaliyet raporlarında ayrıca, portföy raporları ile ortaklık portfö-

yünde yer alan varlıklara ilişkin detaylı bilgilere yer verilir.
unvana ilişkin yasak
MADDE 85 – (1) Kanun hükümleri ve bu Tebliğ esasları dahilinde kurulan ve faaliyet

gösteren ortaklıklar dışında hiçbir kuruluş, ticaret unvanında veya ilan ve reklamlarında “ya-
tırım ortaklığı”, “menkul kıymet/kıymetler yatırım ortaklığı” veya aynı anlama gelen başka
bir ibare kullanamaz.

Esas sözleşme değişiklikleri
MADDE 86 – (1) Ortaklıkların esas sözleşme değişikliklerinde Kurulun uygun görü-

şünün alınması zorunludur.
Başvuru formları ve standart metinler
MADDE 87 – (1) Kurula yapılan başvurularda şekli ve esasları Kurulca belirlenen baş-

vuru formları ve standart metinler kullanılır.
İnternet sitesi
MADDE 88 – (1) Ortaklıkların internet sitelerinde, Kurul ve TTK düzenlemeleri uya-

rınca yer alması gereken bilgilere ek olarak, sabit sermayeli ortaklıklar için 33 üncü maddenin
birinci ve ikinci fıkralarında; değişken sermayeli ortaklıklar için 77 nci maddede belirtilen bil-
giler ile ortaklık portföyünün yatırım amacı ve stratejisi ile varsa karşılaştırma ölçütü bilgile-
rine; imtiyazlı/kurucu pay sahiplerine ve yönetim kurulu üyelerine ilişkin bilgilere; bilgilen-
dirme dokümanlarına; bilgilendirme politikasına; genel kurul bilgilerine ve Kurulca belirlene-
cek diğer bilgilere yer verilir.

kurul ücreti
MADDE 89 – (1) Sabit sermayeli ortaklıkların Kanunun 130 uncu maddesi uyarınca

yatırmak zorunda oldukları Kurul ücretinin hesaplanmasında Kurulun ilgili düzenlemelerine
uyulur.
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(2) Değişken sermayeli ortaklıklar tarafından Kanunun 130 uncu maddesinin üçüncü
fıkrası uyarınca takvim yılı esas alınarak üçer aylık dönemlerin son iş gününde net aktif değerin
yüz binde beşi oranında hesaplanan ve portföy saklama kuruluşu tarafından onaylanan ücret,
izleyen 10 iş günü içerisinde Kurul hesabına yatırılarak ilgili dekontların ve hesaplama tablo-
sunun bir örneği Kurula iletilir.

(3) İkinci fıkrada belirtilen oran aşılmamak kaydıyla, ortaklık portföyünün niteliği veya
vadesi dikkate alınmak suretiyle Kurul tarafından farklı oranlar belirlenebilir.

Tebliğde yer alan tutarların yeniden belirlenmesi
MADDE 90 – (1) Kurul bu Tebliğde yer alan tutarları her yıl yeniden belirleyebilir. Bu

durumda yeniden belirlenmiş tutarlar Kurulca ilan edilir.
uygulanmayacak hükümler ve diğer hükümler
MADDE 91 – (1) Ortaklıklara ilişkin olarak bu Tebliğde hüküm bulunmayan hallerde

Kanun, TTK ve ilgili mevzuat hükümlerine uyulur.
(2) Değişken sermayeli ortaklıklarda TTK’nın; anonim şirketlerde esas sermayeye, as-

gari sermaye miktarına, esas sözleşmenin asgari içeriğine, ayni sermaye taahhütlerine, nominal
değere, ortaklığın kendi paylarını iktisap veya rehin olarak kabul etmesine, sermaye artırım ve
azaltımı usulüne, pay taahhüdü ve ödenmesine, pay devrine ilişkin kısıtlamalarına, kâr zarar
hesabı ve kârın dağıtımına, yedek akçelere ve tasfiyeye ilişkin hükümleri uygulanmaz.

(3) Değişken sermayeli ortaklıklar tarafından yapılacak işlemler bakımından ayrılma
hakkı doğmaz.

(4) Değişken sermayeli ortaklıklara ilişkin olarak 24/12/2013 tarihli ve 28861 sayılı
Resmî Gazete’de yayımlanan Önemli Nitelikteki İşlemlere İlişkin Ortak Esaslar ve Ayrılma
Hakkı Tebliği (II-23.1), 30/12/2013 tarihli ve 28867 Mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayım-
lanan Ortaklıkların Kanun Kapsamından Çıkarılması ve Paylarının Borsada İşlem Görmesi
Zorunluluğuna İlişkin Esaslar Tebliği (II-16.1) ve Kurulun pay sahibi sayısı nedeniyle payları
halka arz olunmuş sayılan anonim ortaklıklara ilişkin mevzuat hükümleri uygulanmaz.

İkİncİ BÖLÜM
Geçiş Hükümleri, Yürürlük ve Yürütme

Yürürlükten kaldırılan tebliğ
MADDE 92 – (1) 29/8/2013 tarihli ve 28750 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Men-

kul Kıymet Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği (III-48.2) yürürlükten kaldırılmıştır.
Geçiş hükümleri
GEÇİcİ MADDE 1 – (1) 5/8/2011 tarihinden önce sabit sermayeli ortaklık statüsünü

kazanmış ortaklıklar için lider sermayedara ilişkin hükümler uygulanmaz.
(2) 29/8/2013 tarihi itibarıyla sabit sermayeli ortaklıklarda genel müdür olarak çalışan-

ların son bir yıldır bu görevde bulunmaları ve yurt içi ve yurt dışı sermaye piyasalarında 10 yıl
ve üzeri tecrübeye sahip olmaları halinde, bu kişiler için 17 nci maddenin birinci fıkrasında
belirtilen lisans şartı aranmaz.

(3) 29/8/2013 tarihinden önce kurulmuş sabit sermayeli ortaklıkların ticaret unvanları-
nın, 6 ncı maddenin birinci fıkrasının (d) bendi kapsamında değiştirilmesi zorunlu değildir.

Yürürlük
MADDE 93 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 94 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Kurul yürütür.
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Özelleştirme İdaresi Başkanlığından:

kARAR

Tarih : 25/05/2015
karar no : 2015/ÖİB-K-34
konu : Niğde İli, Merkez İlçesi, Yeşilburç Köyü, 1096 No.lu Parsel
Özelleştirme İdaresi Başkanlığı’nca;
tta Gayrimenkul A.Ş.ye ait Niğde ili, Merkez ilçesi, Yeşilburç köyü, 1096 no.lu parsel-

deki 5.695,69 m2 yüzölçümlü gelişme konut alanı imarlı taşınmazın 4046 sayılı Kanun hü-
kümleri çerçevesinde “Satış” yöntemi ve “Pazarlık Usulü” uygulanmak suretiyle özelleştiril-
mesini teminen İhale İlanı ve İhale Şartnamesinde belirtilen hususlar dikkate alınarak yapılan
ihalesi sonucunda İhale Komisyonunca;

1- “Satışa konu taşınmazın özelleştirme ihalesinde 278.000 (İkiyüzyetmişsekizbin) Türk
Lirası bedelle en yüksek teklifi veren Serhat DEMİR’e İhale Şartnamesi çerçevesinde satılma-
sına, Serhat DEMİR’in sözleşmeyi imzalamaktan imtina etmesi veya diğer yükümlülükleri ye-
rine getirmemesi halinde teminatının İdare lehine irat kaydedilmesine ve ihalenin iptaline” iliş-
kin verilen kararın onaylanmasına,

2- İş bu Karar gereğinin ve satışa konu varlığın devir işlemlerinin İhale Şartnamesindeki
hükümler doğrultusunda yerine getirilmesine

Özelleştirme Yüksek Kurulu’nun 13.01.1998 tarih, 98/03 sayılı Kararına istinaden karar
verilmiştir.

—— • ——
Özelleştirme İdaresi Başkanlığından:

kARAR

Tarih : 25/05/2015
karar no : 2015/ÖİB-K-35
konu : Niğde İli, Merkez İlçesi, Yeşilburç Köyü, 1097 No.lu Parsel
Özelleştirme İdaresi Başkanlığı’nca;
tta Gayrimenkul A.Ş.ye ait Niğde ili, Merkez ilçesi, Yeşilburç köyü, 1097 no.lu parsel-

deki 4.978,21 m2 yüzölçümlü gelişme konut alanı imarlı taşınmazın 4046 sayılı Kanun hü-
kümleri çerçevesinde “Satış” yöntemi ve “Pazarlık Usulü” uygulanmak suretiyle özelleştiril-
mesini teminen İhale İlanı ve İhale Şartnamesinde belirtilen hususlar dikkate alınarak yapılan
ihalesi sonucunda İhale Komisyonunca;

1- “Satışa konu taşınmazın özelleştirme ihalesinde 243.000 (İkiyüzkırküçbin) Türk Li-
rası bedelle en yüksek teklifi veren Salih KORKMAZ’a İhale Şartnamesi çerçevesinde satıl-
masına, Salih KORKMAZ’ın sözleşmeyi imzalamaktan imtina etmesi veya diğer yükümlü-
lükleri yerine getirmemesi halinde teminatının İdare lehine irat kaydedilmesine ve ihalenin ip-
taline” ilişkin verilen kararın onaylanmasına,

2- İş bu Karar gereğinin ve satışa konu varlığın devir işlemlerinin İhale Şartnamesindeki
hükümler doğrultusunda yerine getirilmesine

Özelleştirme Yüksek Kurulu’nun 13.01.1998 tarih, 98/03 sayılı Kararına istinaden karar
verilmiştir.
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Özelleştirme İdaresi Başkanlığından:

kARAR

Tarih : 25/05/2015
karar no : 2015/ÖİB-K-36
konu : Niğde İli, Merkez İlçesi, Yeşilburç Köyü, 1099 No.lu Parsel
Özelleştirme İdaresi Başkanlığı’nca;
tta Gayrimenkul A.Ş.ye ait Niğde ili, Merkez ilçesi, Yeşilburç köyü, 1099 no.lu parsel-

deki 8.000,47 m2 yüzölçümlü gelişme konut alanı imarlı taşınmazın 4046 sayılı Kanun hü-
kümleri çerçevesinde “Satış” yöntemi ve “Pazarlık Usulü” uygulanmak suretiyle özelleştiril-
mesini teminen İhale İlanı ve İhale Şartnamesinde belirtilen hususlar dikkate alınarak yapılan
ihalesi sonucunda İhale Komisyonunca;

1- “Satışa konu taşınmazın özelleştirme ihalesinde 392.000 (Üçyüzdoksanikibin) Türk
Lirası bedelle en yüksek teklifi veren Hasan Hüseyin ÖZEN’e İhale Şartnamesi çerçevesinde
satılmasına, Hasan Hüseyin ÖZEN’in sözleşmeyi imzalamaktan imtina etmesi veya diğer yü-
kümlülükleri yerine getirmemesi halinde teminatının İdare lehine irat kaydedilmesine ve iha-
lenin iptaline” ilişkin verilen kararın onaylanmasına,

2- İş bu Karar gereğinin ve satışa konu varlığın devir işlemlerinin İhale Şartnamesindeki
hükümler doğrultusunda yerine getirilmesine

Özelleştirme Yüksek Kurulu’nun 13.01.1998 tarih, 98/03 sayılı Kararına istinaden karar
verilmiştir.

—— • ——
Özelleştirme İdaresi Başkanlığından:

kARAR

Tarih : 25/05/2015
karar no : 2015/ÖİB-K-37
konu : Niğde İli, Merkez İlçesi, Yeşilburç Köyü, 1100 No.lu Parsel
Özelleştirme İdaresi Başkanlığı’nca;
tta Gayrimenkul A.Ş.ye ait Niğde ili, Merkez ilçesi, Yeşilburç köyü, 1100 no.lu parsel-

deki 5.983,05 m2 yüzölçümlü gelişme konut alanı imarlı taşınmazın 4046 sayılı Kanun hü-
kümleri çerçevesinde “Satış” yöntemi ve “Pazarlık Usulü” uygulanmak suretiyle özelleştiril-
mesini teminen İhale İlanı ve İhale Şartnamesinde belirtilen hususlar dikkate alınarak yapılan
ihalesi sonucunda İhale Komisyonunca;

1- “Satışa konu taşınmazın özelleştirme ihalesinde 292.000 (İkiyüzdoksanikibin) Türk
Lirası bedelle en yüksek teklifi veren Mehmet KİRAZCI’ya İhale Şartnamesi çerçevesinde sa-
tılmasına, Mehmet KİRAZCI’nın sözleşmeyi imzalamaktan imtina etmesi veya diğer yüküm-
lülükleri yerine getirmemesi halinde teminatının İdare lehine irat kaydedilmesine ve ihalenin
iptaline” ilişkin verilen kararın onaylanmasına,

2- İş bu Karar gereğinin ve satışa konu varlığın devir işlemlerinin İhale Şartnamesindeki
hükümler doğrultusunda yerine getirilmesine

Özelleştirme Yüksek Kurulu’nun 13.01.1998 tarih, 98/03 sayılı Kararına istinaden karar
verilmiştir.
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Özelleştirme İdaresi Başkanlığından:

kARAR

Tarih : 25/05/2015
karar no : 2015/ÖİB-K-38
konu : Niğde İli, Merkez İlçesi, Yeşilburç Köyü, 1114 No.lu Parsel
Özelleştirme İdaresi Başkanlığı’nca;
tta Gayrimenkul A.Ş.ye ait Niğde ili, Merkez ilçesi, Yeşilburç köyü, 1114 no.lu parsel-

deki 10.735,20 m2 yüzölçümlü gelişme konut alanı imarlı taşınmazın 4046 sayılı Kanun hü-
kümleri çerçevesinde “Satış” yöntemi ve “Pazarlık Usulü” uygulanmak suretiyle özelleştiril-
mesini teminen İhale İlanı ve İhale Şartnamesinde belirtilen hususlar dikkate alınarak yapılan
ihalesi sonucunda İhale Komisyonunca;

1- “Satışa konu taşınmazın özelleştirme ihalesinde 550.000.- (Beşyüzellibin) Türk Li-
rası bedelle en yüksek teklifi veren Ahmet SERİN’e İhale Şartnamesi çerçevesinde satılmasına,
Ahmet SERİN’in sözleşmeyi imzalamaktan imtina etmesi veya diğer yükümlülükleri yerine
getirmemesi halinde teminatının İdare lehine irat kaydedilmesine ve ihalenin iptaline” ilişkin
verilen kararın onaylanmasına,

2- İş bu Karar gereğinin ve satışa konu varlığın devir işlemlerinin İhale Şartnamesindeki
hükümler doğrultusunda yerine getirilmesine

Özelleştirme Yüksek Kurulu’nun 13.01.1998 tarih, 98/03 sayılı Kararına istinaden karar
verilmiştir.

—— • ——
Özelleştirme İdaresi Başkanlığından:

kARAR

Tarih : 25/05/2015
karar no : 2015/ÖİB-K-39
konu : Niğde İli, Merkez İlçesi, Yeşilburç Köyü, 1115 No.lu Parsel
Özelleştirme İdaresi Başkanlığı’nca;
tta Gayrimenkul A.Ş.ye ait Niğde ili, Merkez ilçesi, Yeşilburç köyü, 1115 no.lu parsel-

deki 8.377,66 m2 yüzölçümlü gelişme konut alanı imarlı taşınmazın 4046 sayılı Kanun hü-
kümleri çerçevesinde “Satış” yöntemi ve “Pazarlık Usulü” uygulanmak suretiyle özelleştiril-
mesini teminen İhale İlanı ve İhale Şartnamesinde belirtilen hususlar dikkate alınarak yapılan
ihalesi sonucunda İhale Komisyonunca;

1-“Satışa konu taşınmazın özelleştirme ihalesinde 409.000 (Dörtyüzdokuzbin) Türk
Lirası bedelle en yüksek teklifi veren Serhat DEMİR’e İhale Şartnamesi çerçevesinde satılma-
sına, Serhat DEMİR’in sözleşmeyi imzalamaktan imtina etmesi veya diğer yükümlülükleri ye-
rine getirmemesi halinde teminatının İdare lehine irat kaydedilmesine ve ihalenin iptaline” iliş-
kin verilen kararın onaylanmasına,

2- İş bu Karar gereğinin ve satışa konu varlığın devir işlemlerinin İhale Şartnamesindeki
hükümler doğrultusunda yerine getirilmesine

Özelleştirme Yüksek Kurulu’nun 13.01.1998 tarih, 98/03 sayılı Kararına istinaden karar
verilmiştir.
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Özelleştirme İdaresi Başkanlığından:
kARAR

Tarih : 25/05/2015
karar no : 2015/ÖİB-K-40
konu : Niğde İli, Merkez İlçesi, Yeşilburç Köyü, 1118 No.lu Parsel
Özelleştirme İdaresi Başkanlığı’nca;
tta Gayrimenkul A.Ş.ye ait Niğde ili, Merkez ilçesi, Yeşilburç köyü, 1118 no.lu parsel-

deki 2.392,94 m2 yüzölçümlü konut altı ticaret alanı imarlı taşınmazın 4046 sayılı Kanun hü-
kümleri çerçevesinde “Satış” yöntemi ve “Pazarlık Usulü” uygulanmak suretiyle özelleştiril-
mesini teminen İhale İlanı ve İhale Şartnamesinde belirtilen hususlar dikkate alınarak yapılan
ihalesi sonucunda İhale Komisyonunca;

1- “Satışa konu taşınmazın özelleştirme ihalesinde 136.000 (Yüzotuzaltıbin) Türk Lirası
bedelle en yüksek teklifi veren Turgut KORKMAZ’a İhale Şartnamesi çerçevesinde satılma-
sına, Turgut KORKMAZ’ın sözleşmeyi imzalamaktan imtina etmesi veya diğer yükümlülükleri
yerine getirmemesi halinde teminatının İdare lehine irat kaydedilmesine, 135.000.- (Yüzotuz-
beşbin) Türk Lirası bedelle ikinci teklifi veren İlyas ÇETİNKAYA’ya İhale Şartnamesi çerçe-
vesinde satılmasına, İlyas ÇETİNKAYA’nın sözleşmeyi imzalamaktan imtina etmesi veya diğer
yükümlülükleri yerine getirmemesi halinde, teminatının İdare lehine irat kaydedilmesine,
134.000.- (Yüzotuzdörtbin) Türk Lirası bedelle üçüncü teklifi veren Yaşar YAMAN’a İhale
Şartnamesi çerçevesinde satılmasına, Yaşar YAMAN’ın sözleşmeyi imzalamaktan imtina et-
mesi veya diğer yükümlülükleri yerine getirmemesi halinde teminatının İdare lehine irat kay-
dedilmesine ve ihalenin iptaline” ilişkin verilen kararın onaylanmasına,

2- İş bu Karar gereğinin ve satışa konu varlığın devir işlemlerinin İhale Şartnamesindeki
hükümler doğrultusunda yerine getirilmesine

Özelleştirme Yüksek Kurulu’nun 13.01.1998 tarih, 98/03 sayılı Kararına istinaden karar
verilmiştir.

—— • ——
Özelleştirme İdaresi Başkanlığından:

kARAR

Tarih : 25/05/2015
karar no : 2015/ÖİB-K-41
konu : Niğde İli, Merkez İlçesi, Yeşilburç Köyü, 1119 No.lu Parsel
Özelleştirme İdaresi Başkanlığı’nca;
tta Gayrimenkul A.Ş.ye ait Niğde ili, Merkez ilçesi, Yeşilburç köyü, 1119 no.lu parsel-

deki 3.205,43 m2 yüzölçümlü konut altı ticaret alanı imarlı taşınmazın 4046 sayılı Kanun hü-
kümleri çerçevesinde “Satış” yöntemi ve “Pazarlık Usulü” uygulanmak suretiyle özelleştiril-
mesini teminen İhale İlanı ve İhale Şartnamesinde belirtilen hususlar dikkate alınarak yapılan
ihalesi sonucunda İhale Komisyonunca;

1- “Satışa konu taşınmazın özelleştirme ihalesinde 172.500 (Yüzyetmişikibinbeşyüz)
Türk Lirası bedelle en yüksek teklifi veren Salih KORKMAZ’a İhale Şartnamesi çerçevesinde
satılmasına, Salih KORKMAZ’ın sözleşmeyi imzalamaktan imtina etmesi veya diğer yüküm-
lülükleri yerine getirmemesi halinde teminatının İdare lehine irat kaydedilmesine ve ihalenin
iptaline” ilişkin verilen kararın onaylanmasına,

2- İş bu Karar gereğinin ve satışa konu varlığın devir işlemlerinin İhale Şartnamesindeki
hükümler doğrultusunda yerine getirilmesine

Özelleştirme Yüksek Kurulu’nun 13.01.1998 tarih, 98/03 sayılı Kararına istinaden karar
verilmiştir.
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??/5/2015 

ORTA SAYFA 

T.C. 

Resmî Gazete 
İlânlarla ilgili müracaatlar Başbakanlık Basımevi Döner Sermaye 

İşletmesi Müdürlüğüne yapılır. 

27 Mayıs 2015 

ÇARŞAMBA 
Sayı : 29368 

İLÂN BÖLÜMÜ 

YARGI İLÂNLARI 
Ankara 9. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

Esas No : 2014/968 

Karar No : 2014/783 

Basit Yaralama suçundan Mahkememizin (Kapatılan Ankara 45. Asliye Ceza 

Mahkemesinin 16.09.2014 gün ve 2014/28 esas, 2014/606 karar) yukarıda esas ve karar numarası 

yazılı ilamı ile TCK. 86/2 maddesi gereğince 3600 TL Adli Para cezası ile cezalandırılan Yusuf 

ve Zennuriye oğlu, 04.09.1967 doğumlu, Yozgat, Çayıralan, Konuklar Fatih mah/köy nüfusuna 

kayıtlı Hüseyin Akpınar tüm aramalara rağmen bulunamamış ve gerekçeli karar tebliğ 

edilememiştir. 

1 - 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin Resmi 

Gazete’de ilanen Tebliğine, 

2 - Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına ve 

tebliğin yapıldığı tarihten itibaren bir hafta içerisinde hükmü veren Mahkemeye bir dilekçe 

verilmesi veya zabıt katibine yapılacak bir beyanla, beyanının tutanağa geçirilip Hakime 

onaylatmak suretiyle, Yargıtay nezdinde temyiz yolu açık olduğuna, temyiz edilmediği takdirde 

kararın kesinleşeceğine, 

İlanın bir örneğinin Mahkeme divanhanesine asılmasına, 

İlan ücretinin sanık Hüseyin Akpınar'dan alınmasına karar verilmiş olup, 

İlanen tebliğ olunur. 3662 

—— • —— 
Antalya 1. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

Esas No : 2013/451 

Karar No : 2014/432 

5607 sayılı Yasaya Muhalefet (Birinci ila dördüncü fıkralarda tanımlanan fiillerin 

işlenmesine iştirak etmeksizin, bunların konusunu oluşturan eşyayı, bu özelliğini bilerek ve ticarî 

amaçla taşımak) suçundan Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 28/05/2014 

tarihli ilamı ile 3/5-4.cümle maddesi gereğince 5 YIL HÜKMÜN AÇIKL. GERİ BIRAK. NED. 

DNT. SER. (CMK 231/8) cezası ile cezalandırılan Ömer ve Fatma oğlu, 05/04/1963 doğumlu, 

Konya, Cihanbeyli, Bulduk mah/köy nüfusuna kayıtlı SELAHADDİN BİÇEN tüm aramalara 

rağmen bulunamamış, yakalama emri tebliğ edilememiştir. 

1 - 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin RESMİ 

GAZETE’DE İLANEN TEBLİĞİNE, 

2 - Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına 

karar verilmiş olup, ilan olunur.  3857 
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ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI 

30.000 TON YARI MAMUL (TORBALI) KURU ÇAY NAKLİYESİ YAPTIRILACAKTIR 

Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğünden: 

 RİZE 

1 - Teşekkülümüze ait Yaş Çay Fabrikalarımızdan Ankara Pazarlama ve Üretim Bölge 

Müdürlüğümüze 30.000 ton Yarı Mamul (torbalı) kuru çay nakliyesi hizmeti % 20 artar-azalır 

opsiyonlu olarak Satınalma ve İhale Yönetmeliğimizin 9 uncu maddesi kapsamında Açık İhale 

Usulü ile satın alınacaktır. 

2 - Bu işe ait şartnameler, Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi 

Başkanlığı/RİZE adresinden 50,00 TL bedelle tahsil fişi karşılığında temin edilebilir. 

3 - İhaleye katılmak isteyen isteklilerin idari ve teknik şartname esasları dâhilinde 

hazırlayacakları teklif mektuplarını en geç 10.06.2015 günü saat 14.00’e kadar Çay İşletmeleri 

Genel Müdürlüğü, Haberleşme ve Arşiv Müdürlüğü, Evrak Kayıt Bürosu - Rize adresinde 

bulunacak şekilde elden vermeleri veya posta ile göndermeleri gerekmektedir. Teklif mektupları 

aynı gün saat 14.00’de açılacaktır. 

4 - Postada meydana gelen gecikmeler ile telgraf ve faksla yapılacak müracaatlar kabul 

edilmez. 

5 - İhale alternatif tekliflere kapalıdır. 

6 - Verilen tekliflerdeki fiyat geçerlilik süresi (opsiyon) ihale tarihinden sonra en az 40 gün 

olmalıdır. 

7 - Teklif edilen bedelin KDV hariç en az % 3’ü oranında geçici teminat, yapılacak 

sözleşme bedelinin KDV hariç % 6’sı oranında kesin teminat alınır. 

8 - İhale Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığında yapılacaktır. 

9 - İstekliler çay fabrikası bazında, sevk edilecek yarı mamul (torbalı) çayın tamamına 

teklif vermek koşuluyla kısmi teklif verebilirler. 

10 - Teşekkülümüz, bu ihalede ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 sayılı 

Kamu İhale Kanununa tabi olmayıp, Satınalma ve İhale Yönetmeliğimiz hükümlerince ihaleyi 

tamamen veya kısmen yapıp yapmamakta serbesttir. 4564/1-1 

————— 
27.000.000 ADET 1.000 GR. TİRYAKİ ÇAY POŞETİ SATIN ALINACAKTIR 

1 - Teşekkülümüz ihtiyacı olan 27.000.000 adet 1.000 gr. Tiryaki çay poşeti, %20 artar - 

azalır toleranslı olarak Satınalma ve İhale Yönetmeliğimizin 9’uncu maddesi kapsamında açık 

ihale usulü ile satın alınacaktır.  

2 - Bu işe ait şartnameler, aşağıdaki adresten 100,00-TL bedelle tahsil fişi karşılığında 

temin edilebilir. 

Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığı, RİZE 

3 - İhaleye katılmak isteyen isteklilerin idari ve teknik şartname esasları dâhilinde 

hazırlayacakları teklif mektuplarını en geç 08.06.2015 günü saat 14.00’e kadar Çay İşletmeleri 

Genel Müdürlüğü, Haberleşme ve Evrak Kayıt Bürosu - Rize adresinde bulunacak şekilde elden 

vermeleri veya posta ile göndermeleri gerekmektedir. Teklif mektupları aynı gün saat 14.00’de 

açılacaktır. 

4 - Postada meydana gelen gecikmeler ile telgraf, teleks ve faks’la yapılacak müracaatlar 

kabul edilmez.  

5 - Alternatif teklifler kabul edilmez.  

6 - Verilen tekliflerdeki fiyat geçerlilik süresi (opsiyon) ihale tarihinden sonra en az 40 gün 

olmalıdır. 

7 - Teklif edilen bedelin KDV hariç en az % 3 oranında geçici teminat, yapılacak 

sözleşme bedelinin KDV hariç % 6’sı oranında kesin teminat alınır. 

8 - Kısmi teklife kapalıdır. 

9 - İhale, Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığında yapılacaktır.  

10 - Teşekkülümüz bu ihalede, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 sayılı 

Kamu İhale Kanununa tabi olmayıp, Satınalma ve İhale Yönetmeliğimiz hükümlerince ihaleyi 

tamamen veya kısmen yapıp yapmamakta serbesttir. 4376/1-1 
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4458 SAYILI GÜMRÜK KANUNU VE 5607 SAYILI KAÇAKÇILIKLA MÜCADELE 
KANUNU 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 30,00 TL ile en çok 160.000,00 TL arasında değişen; 

04.06.2015 günü saat 16.00'ya kadar yatırılması gereken güvence tutarı da en az 3,00 TL, en çok 
16.000,00 TL arasında olan, cinsi, miktarı, bulunduğu yeri, özellikleri, satışa esas bedeli ve 
güvence tutarı ayrı ayrı şartname eki listede gösterilen soğutucu ünitesi, solvent nafta, dinamo 
motor, demir çelik hurdası, amortisör, kullanılmış elektronik eşya ve muhtelif eşyalar vb. 53 grup 
eşya açık artırma suretiyle, Sevgi Mahallesi 905 Sk. No: 1 Gaziemir/İZMİR adresindeki ihale 
salonunda 05.06.2015 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)(463 90 53) 
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. 4676/1-1 
—— • —— 

AFYON MİNERALLİ SU İŞLETMELERİ MÜDÜRLÜĞÜNÜN İHTİYACI OLAN 
3 KALEM PREFORM SATIN ALINACAKTIR 

Türk Kızılayı Mineralli Su İşletmeleri Faaliyet Alanı Koordinatörlüğünden: 
1 - Türk Kızılayı Afyon Mineralli Su İşletmeleri Müdürlüğü’nün ihtiyacı olan 3 Kalem 

Preform kapalı zarfla teklif alınmak suretiyle satın alınacaktır. 
2 - Firmalar teklif ettikleri fiyatın en az % 3’ü nispetindeki geçici teminatı teklifleri ile 

birlikte vereceklerdir. 
3 - İhaleye ait şartnameler "İstasyon Mah. Türk Kızılayı Cad. No: 6 Etimesgut/ANKARA" 

adresindeki Faaliyet Alanı Koordinatörlüğümüzden, 100,00 TL + KDV karşılığında temin edilebilir. 
İdari ve teknik şartnamelere www.kizilay.org.tr ve www.kizilaymadensuyu.com.tr 

adresinden ulaşılabilecektir. 
4 - Firmaların tekliflerini en geç 19 Haziran 2015 saat 12:00’a kadar Faaliyet Alanı 

Koordinatörlüğümüz Lojistik Birimine vermiş / göndermiş olmaları gerekmektedir. 
5 - İhale Zarfı 19 Haziran 2015 saat 14:00’da Faaliyet Alanı Koordinatörlüğümüz 

Toplantı Salonunda açılacaktır. 
6 - Postada veya Kargoda meydana gelecek gecikmeler dikkate alınmaz. 
7 - E-mail veya Faksla yapılacak müracaatlar dikkate alınmayacaktır. 
8 - Kurumumuz Kamu İhale Kanunlarına tabi değildir. 4667/1-1 

—— • —— 
ARSA SATILACAKTIR 

Yalova İli Tavşanlı Belediye Başkanlığından: 
1 - Yalova ili, Altınova ilçesi, Tavşanlı Beldesi Pafta G22c-09b-2d, Ada 235, Parsel 3 de 

bulunan 4402.73 m2 olan belediye arsasının satışı 2886 sayılı Devlet ihale Kanununun 35 a 
maddesi gereğince kapalı teklif usulü ile satılacaktır. 

2 - İmar Durumu: Yollardan 10 m2, Emsal 0.70, H.max serbest, Tersane alanı 
3 - İhale 19/06/2015 tarihinde Cuma günü saat 15.00'da Belediye toplantı salonunda 

encümen huzurunda yapılacaktır. 
4 - İhalenin muamman bedeli 2.421.50l,50 TL dir. 
5 - İhaleye katılacaklar % 3 (72.645,05 TL) geçici teminatı ihale saatine kadar Belediye 

veznesine yatırılacaktır. Geçici teminatı yatırmayanlar ihaleye iştirak edemezler. 
6 - İsteklilerden aranan şartlar; 
a) Tüzel kişilerde yetki belgesi ve imza sirküsü 
b) Kişi olması halinde kimlik belgesi 
7 - İhale ile ilgili şartname Belediye Yazı işleri servisinden 250.00 TL karşılığında temin 

edilebilir. 4604/1-1 
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İŞLETME VE TEMİZLİK HİZMETLERİ İŞİ İHALE EDİLECEKTİR 

Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Muş Şeker Fabrikası Müdürlüğünden: 

Sabit Otomatik Pancar Boşaltma Tesislerinin İşletme ve Temizlik Hizmetleri işi, 

T.Ş.F.A.Ş. Genel Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alımı Yönetmeliği Esaslarına göre Açık İhale Usulü 

İle İhale Edilecektir. 

İhale Kayıt Numarası : 2015/62894 

1 - İdarenin  

a) Adı  : Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Muş Şeker Fabrikası 

Müdürlüğü 

b) Adresi : Muş Bitlis Karayolu Üzeri 8. Km. Merkez - MUŞ 

c) Telefon ve faks numarası : 0436-215 12 80     Faks: 0436 215 13 30 

2 - İhale konusu hizmetin 

a) Niteliği, türü ve miktarı : 12 Adet İşçi ile ± %20 Toleranslı 80 Gün boyunca Sabit 

Otomatik Pancar Boşaltma Tesislerinin İşletme ve 

Temizlik Hizmetleri (İşin detayları Teknik Şartnamelerde 

belirtilmiştir) 

b) Yapılacağı Yer  : Muş Şeker Fabrikasında. 

3 - İhalenin 

a) Yapılacağı yer : Muş Şeker Fabrikası Müdürlüğü Bitlis Karayolu Üzeri 8. 

Km. MUŞ 

b) Tarihi ve saati : 09.06.2015 Salı günü saat 10:00  

4 - İhale şartnamede belirtilen gereklilikleri yerine getiren yerli isteklilere açıktır.  

5 - İhale dokümanı Muş Şeker Fabrikası Müdürlüğü/MUŞ adresindeki Ticaret Servisinde 

görülebilir ve ihale dokümanları (KDV Dahil) 100,00 ¨ (Y. Yüz Türk Lirası) karşılığı aynı 

adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanlarını satın almaları 

zorunludur. 

6 - Teklifler, 09.06.2015 Salı günü saat 10:00’a kadar Muş Şeker Fabrikası Müdürlüğü 

Bitlis Karayolu Üzeri 8. Km. MUŞ adresindeki Müdürlüğümüz Haberleşme Servisine 

verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 

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

yapılan istekliyle teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden 

birim fiyat sözleşme imzalanacaktır. 

8 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri 

tutarda geçici teminat vereceklerdir. 

9 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 90 (Doksan) takvim 

günü olmalıdır. 

10 - Ceza ve yasaklamaya ilişkin hususlar hariç, mezkur alım 4734 sayılı Kamu İhale 

Kanunu ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununa tabi değildir. 4607/1-1 



27 Mayıs 2015 – Sayı : 29368 RESMÎ GAZETE Sayfa : 339 

 

2015/2016 KAMPANYA SÜRESİNCE MEYDAN TAHMİL TAHLİYE HİZMETLERİ  

ALIMI İŞİ T.Ş.F.A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MAL VE HİZMET ALIMI  

YÖNETMELİĞİ ESASLARINA GÖRE AÇIK İHALE  

USULÜ İLE İHALE EDİLECEKTİR 

Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Muş Şeker Fabrikası Müdürlüğünden: 

İhale kayıt numarası : 2015/62949 

1 - İdarenin  

a) Adı : Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Muş Şeker Fabrikası 

Müdürlüğü 

b) Adresi : Muş Bitlis Karayolu Üzeri 8. Km. Merkez - MUŞ  

c) Telefon ve faks numarası : 0436-215 12 80    Faks: 0436 215 13 30 

2 - İhale konusu hizmetin  

a) Niteliği, türü ve miktarı : Fabrikamız 2015-2016 Kampanya Dönemi süresince (± % 20 

toleranslı 70 gün) ±% 20 toleranslı 80.000 Ton olmak 

üzere günlük kok, kireçtaşı, pancar, v.s gibi işletme 

malzemeleri ile atıkların Teknik Şartnamede belirtilen 

esaslar dahilinde yer silosundan kullanma yerine 24 saat 

süre içerisinde belirli aralıklarla getirilmesi ve gösterilen 

sahaya boşaltılması, atıkların atılması vb. işlemleri. İşle 

ilgili detaylar teknik ve idari şartnamede belirtilmiştir. 

b) Yapılacağı Yer : Muş Şeker Fabrikası Meydan Sahası 

3 - İhalenin 

a) Yapılacağı yer : Muş Şeker Fabrikası Müdürlüğü Bitlis Karayolu Üzeri 8. 

Km. MUŞ 

b) tarihi ve saati : 08.06.2015 Pazartesi günü saat 14.00  

4 - İhale şartnamede belirtilen gereklilikleri yerine getiren yerli isteklilere açıktır.  

5 - İhale dokümanı Muş Şeker Fabrikası Müdürlüğü / MUŞ adresindeki Ticaret Servisinde 

görülebilir ve ihale dokümanları (KDV Dahil).100,00 ¨ (Y. Yüz Türk Lirası) karşılığı aynı 

adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanlarını satın almaları 

zorunludur. 

6 - Teklifler, 08.06.2015 Pazartesi günü saat 14.00’a kadar Muş Şeker Fabrikası 

Müdürlüğü Bitlis Karayolu Üzeri 8. Km. MUŞ adresindeki Müdürlüğümüz Haberleşme Servisine 

verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 

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

yapılan istekliyle teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden 

birim fiyat sözleşme imzalanacaktır. 

8 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri 

tutarda geçici teminat vereceklerdir. 

9 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 90 (Doksan) takvim 

günü olmalıdır. 

10 - Ceza ve yasaklamaya ilişkin hususlar hariç, mezkur alım 4734 sayılı Kamu İhale 

Kanunu ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununa tabi değildir. 4606/1-1 
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MEYDAN PANCAR YÜZDÜRME, KRİSTAL ŞEKER AMBALAJLANMASI VE 

ÇAMUR SUSUZLAŞTIRMA İLE ATIKSU ARITIM TESİSİNİN İŞLETİLMESİ 

HİZMETLERİ İŞİ, T.Ş.F.A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MAL VE HİZMET 

ALIMI YÖNETMELİĞİ ESASLARINA GÖRE AÇIK 

İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLECEKTİR 

Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Muş Şeker Fabrikası Müdürlüğünden: 

1 - İdarenin 

a) Adı : Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Muş Şeker Fabrikası 

Müdürlüğü 

b) Adresi : Muş Bitlis Karayolu Üzeri 8. Km. Merkez - MUŞ  

c) Telefon ve faks numarası : 0436-215 12 80    Faks: 0436 215 13 30 

2 - İhale konusu hizmetin 

a) Niteliği, türü ve miktarı : 74 Adet İşçi ± % 20 Toleranslı 70 Gün boyunca Meydan 

Pancar Yüzdürme, Kristal Şeker Ambalajlanması ve Çamur 

Susuzlaştırma İle Atıksu Arıtım Tesisinin İşletilmesi 

hizmetleri (İşin detayları Teknik Şartnamelerde 

belirtilmiştir) 

b) Yapılacağı Yer : Muş Şeker Fabrikasında. 

3 - İhalenin 

a) yapılacağı yer : Muş Şeker Fabrikası Müdürlüğü Bitlis Karayolu Üzeri 8. 

Km. MUŞ 

b) Tarihi ve saati : 09.06.2015 Salı günü saat 14:00  

4 - İhale şartnamede belirtilen gereklilikleri yerine getiren yerli isteklilere açıktır.  

5 - İhale dokümanı Muş Şeker Fabrikası Müdürlüğü/MUŞ adresindeki Ticaret Servisinde 

görülebilir ve ihale dokümanları (KDV Dahil) 100,00 ¨ (Y. Yüz Türk Lirası) karşılığı aynı 

adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanlarını satın almaları 

zorunludur. 

6 - Teklifler, 09.06.2015 Salı günü saat 14:00’a kadar Muş Şeker Fabrikası Müdürlüğü 

Bitlis Karayolu Üzeri 8. Km. MUŞ adresindeki Müdürlüğümüz Haberleşme Servisine 

verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 

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

yapılan istekliyle teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden 

birim fiyat sözleşme imzalanacaktır. 

8 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri 

tutarda geçici teminat vereceklerdir. 

9 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 90 (Doksan) takvim 

günü olmalıdır. 

10 - Ceza ve yasaklamaya ilişkin hususlar hariç, mezkur alım 4734 sayılı Kamu İhale 

Kanunu ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununa tabi değildir. 4605/1-1 
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MEYDAN TEMİZLİK HİZMETLERİ ALIMI İŞİ İHALE EDİLECEKTİR 

Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Yozgat Şeker Fabrikasından: 

Fabrikamız 2015/2016 Kampanya Dönemi Meydan Temizlik Hizmetleri Hizmet Alımı işi 

T.Ş.F.A.Ş. Genel Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alımı Yönetmeliği Esaslarına Göre Açık İhale 

Usulü ile İhale Edilecektir. 

İhale Kayıt No : 2015/63495 

1 - İdarenin 

a) Adresi : Sivas karayolu 5. Km. Sorgun/Yozgat 

b) Telefon No : 0 354 441 10 10 

c) Faks No : 0 354 441 10 18 

2 - İhale Konusu Malın 

a) Niteliği, Türü ve Miktarı : Yozgat Şeker Fabrikası 2015/2016 Kampanya Döneminde 

daimi gündüzde 8 ve Her vardiyada 8 işçi olmak üzere 

toplam 32 işçi ile Fabrikamız tesislerinde doldurma - 

boşaltma, silolardan pancar yüzdürme ve temizlik işleri 

Hizmeti işidir. 

b) Yapılacağı Yer : Yozgat Şeker Fabrikası  

c) İşin Süresi : Yozgat Şeker Fabrikası 2015/2016 kampanya dönemidir. 

(± 20 toleranslı 105 gün) (3,5 Ay) 

3 - İhalenin 

a) Yapılacağı Yer : Yozgat Şeker Fabrikası Ofis Toplantı Salonu 

b) Tarihi ve Saati : 10.06.2015     Saat 14.00 

4 - İhale dokümanı Yozgat Şeker Fabrikası Ticaret Servisi (Sivas Karayolu 5. Km 

Sorgun/Yozgat) adresinde görülebilir ve TL. 100,00 (Y.Yüztürklirası) bedel karşılığında aynı 

adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları 

zorunludur. 

5 - İstekliler teklif ettikleri bedelin % 3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri 

tutarda geçici teminat vereceklerdir. 

6 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 90 takvim günü 

olmalıdır. 

7 - Mezkûr alım 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve 4735 sayı Kamu İhale Sözleşmeleri 

Kanununa (ceza ve yasaklamalarla ilgili hükümleri hariç) tabi olmayıp, ihale Türkiye Şeker 

Fabrikaları A.Ş. Genel müdürlüğü mal ve Hizmet Alımı Yönetmeliği esaslarına göre yapılacaktır. 

Teşekkülümüz ihaleyi yapıp yapmamakta veya kısmen yapmakta serbesttir. 4609/1-1 
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HAM FABRİKA, KAZAN DAİRESİ VE TÜRBİN DAİRESİ TEMİZLİK VE TAŞIMA 

HİZMETLERİ ALIMI İŞİ İHALE EDİLECEKTİR 

Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Yozgat Şeker Fabrikasından: 

Fabrikamız 2015/2016 Kampanya Dönemi Ham Fabrika, Kazan Dairesi ve Türbin Dairesi 

Temizlik ve Taşıma Hizmetleri Hizmet Alımı işi T.Ş.F.A.Ş. Genel Müdürlüğü Mal ve Hizmet 

Alımı Yönetmeliği Esaslarına Göre Açık İhale Usulü ile İhale Edilecektir. 

İhale Kayıt No : 2015/63498 

1 - İdarenin 

a) Adresi : Sivas karayolu 5. Km. Sorgun/Yozgat 

b) Telefon No : 0 354 441 10 10 

c) Faks No : 0 354 441 10 18 

2 - İhale Konusu Malın 

a) Niteliği, Türü ve Miktarı : Yozgat Şeker Fabrikası 2015/2016 Kampanya Döneminde 

Her vardiyada 9 işçi olmak üzere toplam 27 işçi ile 

Fabrikamız Ham Fabrika, Kazan Dairesi ve Türbin Dairesi 

temizlik ve taşıma işleri Hizmeti 

b) Yapılacağı Yer : Yozgat Şeker Fabrikası 

c) İşin Süresi : Yozgat Şeker Fabrikası 2015/2016 kampanya 

dönemidir. (± 20 toleranslı 105 gün) (3,5 Ay) 

3 - İhalenin 

a) Yapılacağı Yer : Yozgat Şeker Fabrikası Ofis Toplantı Salonu 

b) Tarihi ve Saati : 11.06.2015      Saat 14.00 

4 - İhale dokümanı Yozgat Şeker Fabrikası Ticaret Servisi (Sivas Karayolu 5. Km 

Sorgun/Yozgat) adresinde görülebilir ve TL. 100,00 (Y.Yüztürklirası) bedel karşılığında aynı 

adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları 

zorunludur. 

5 - İstekliler teklif ettikleri bedelin % 3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri 

tutarda geçici teminat vereceklerdir. 

6 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 90 takvim günü 

olmalıdır. 

7 - Mezkûr alım 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve 4735 sayı Kamu İhale Sözleşmeleri 

Kanununa (ceza ve yasaklamalarla ilgili hükümleri hariç) tabi olmayıp, ihale Türkiye Şeker 

Fabrikaları A.Ş. Genel müdürlüğü mal ve Hizmet Alımı Yönetmeliği esaslarına göre yapılacaktır. 

Teşekkülümüz ihaleyi yapıp yapmamakta veya kısmen yapmakta serbesttir. 4610/1-1 
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MEYDAN TAHMİL TAHLİYE HİZMETLERİ İŞİ İHALE EDİLECEKTİR 

Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Yozgat Şeker Fabrikasından: 

Fabrikamız 2015/2016 Kampa Döneminde Meydan Tahmil Tahliye Hizmetleri İşi, Açık 

İhale Usulü ile İhale Edilecektir 

İhale Kayıt No : 2015/63500 

1 - İdarenin 

a) Adresi : Sivas Karayolu 5. Km Sorgun/YOZGAT 

b) Telefon No : 0 354 441 10 10 

c) Faks No : 0 354 441 10 18 

2 - İhale Konusu Malın 

a) Niteliği, Türü ve Miktarı : Yozgat Şeker Fabrikasında 2015/2016 Kampanya 

süresince günlük kok, kireç taşı vs. gibi malzemelerin 

yer silosundan kullanım yerine 24 saat süre içerisinde 

belirli aralıklarla getirilmesi, bunların işlendikten sonra 

oluşan artıkların ve malzemelerin (pancar toprağı, 

pancar kuyruğu vs) pres filtre toprağının idarece fabrika 

sahasında gösterilen yerlere usulüne uygun olarak 

taşınması işi  

b) Yapılacağı Yer : Yozgat Şeker Fabrikası  

c) İşin Süresi : ±%20 Toleranslı 105 Gün 

3 - İhalenin 

a) Yapılacağı Yer : Yozgat Şeker Fabrikası Ofis Toplantı Salonu 

b) Tarihi ve Saati : 12.06.2015         Saat 14.00  

4 - İhale dokümanı Yozgat Şeker Fabrikası Ticaret Servisi (Sivas Karayolu 5. Km 

Sorgun/YOZGAT) adresinde görülebilir ve TL. 100,00 (Y.Yüztürklirası) bedel karşılığında aynı 

adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları 

zorunludur. 

5 - İstekliler teklif ettikleri bedelin % 3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri 

tutarda geçici teminat vereceklerdir. 

6 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 90 takvim günü 

olmalıdır. 

7 - Gerektiğinde açık eksiltme ve pazarlık yapılabileceğinden isteklilerin veya kanuni 

temsilcilerinin ihale gün ve saatinde fabrikamızda hazır bulunmaları gerekmektedir. 

8 - Mezkûr alım 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve 4735 sayı Kamu İhale Sözleşmeleri 

Kanununa (ceza ve yasaklamalarla ilgili hükümleri hariç) tabi olmayıp, ihale Türkiye Şeker 

Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alımı Yönetmeliği esaslarına göre yapılacaktır. 

Teşekkülümüz ihaleyi yapıp yapmamakta veya kısmen yapmakta serbesttir. 

 4611/1-1 
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KRİSTAL ŞEKER AMBALAJLAMASI HİZMET ALIMI İŞİ İHALE EDİLECEKTİR 

Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Yozgat Şeker Fabrikasından: 

Fabrikamız 2015/2016 Kampanya Dönemi Kristal Şeker Ambalajlaması Hizmet Alımı işi 

T.Ş.F.A.Ş. Genel Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alımı Yönetmeliği Esaslarına Göre Açık İhale 

Usulü ile İhale Edilecektir.  

İhale Kayıt No : 2015/63488 

1 - İdarenin 

a) Adresi : Sivas karayolu 5. Km. Sorgun/Yozgat 

b) Telefon No : 0 354 441 10 10 

c) Faks No : 0 354 441 10 18 

2 - İhale Konusu Malın 

a) Niteliği, Türü ve Miktarı : Yozgat Şeker Fabrikası 2015/2016 Kampanya Döneminde 

daimi gündüzde 4 ve Her vardiyada 10 işçi olmak üzere 

toplam 34 işçi ile ± % 20 toleranslı 55.000 ton kristal 

şekerin ambalajlama ünitesinde 50 Kg.lık Torbalara 

konulup, ağzının dikilerek şeker ambarına verilmesi işidir. 

b) Yapılacağı Yer : Yozgat Şeker Fabrikası  

c) İşin Süresi : Yozgat Şeker Fabrikası 2015/2016 kampanya 

dönemidir. (± 20 toleranslı 105 gün) (3,5 Ay) 

3 - İhalenin 

a) Yapılacağı Yer : Yozgat Şeker Fabrikası Ofis Toplantı Salonu 

b) Tarihi ve Saati : 09.06.2015       Saat 14.00 

4 - İhale dokümanı Yozgat Şeker Fabrikası Ticaret Servisi (Sivas Karayolu 5. Km 

Sorgun/Yozgat) adresinde görülebilir ve TL. 100,00 (Y.Yüztürklirası) bedel karşılığında aynı 

adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları 

zorunludur. 

5 - İstekliler teklif ettikleri bedelin % 3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri 

tutarda geçici teminat vereceklerdir. 

6 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 90 takvim günü 

olmalıdır. 

7 - Mezkûr alım 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve 4735 sayı Kamu İhale Sözleşmeleri 

Kanununa (ceza ve yasaklamalarla ilgili hükümleri hariç) tabi olmayıp, ihale Türkiye Şeker 

Fabrikaları A.Ş. Genel müdürlüğü mal ve Hizmet Alımı Yönetmeliği esaslarına göre yapılacaktır. 

Teşekkülümüz ihaleyi yapıp yapmamakta veya kısmen yapmakta serbesttir. 4612/1-1 
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MUHTELİF ÇEKERLİ KANTARIN BAKIM, ONARIM, DAMGALAMA, AYAR VE 

PERİYODİK BAKIM İŞLERİ İHALE EDİLECEKTİR 

Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Turhal Şeker Fabrikasından: 

MUHTELİF ÇEKERLİ 45 ADET KANTARIN BAKIM, ONARIM, DAMGALAMA, 

AYAR VE PERİYODİK BAKIM İŞLERİ hizmet alımı ihalesi kapalı zarfta teklif alma esasına 

göre açık ihale usulü ile T.Ş.F.A.Ş. Mal ve Hizmet Alımı Yönetmeliği kapsamında Fabrikamızda 

yapılacaktır. Fiyatların uygun bulunmaması halinde ihaleye açık eksiltme ve/veya pazarlık ile 

devam edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır: 

İhale Kayıt numarası  : 2015/63251 

1 - İdarenin 

a) Adresi : CUMHURİYET CADDESİ TURHAL/TOKAT 

b) Telefon ve faks numarası:  : 356 2753530 - 356 2753539 

c) Elektronik posta adresi : turhalseker@turkseker.gov.tr 

ç) İhale dokümanının görülebileceği 

    internet adresi (varsa)  : 

2 - İhale Konusu Hizmetin 

a) Niteliği, türü ve miktarı : 45 Adet Muhtelif Çekerli Kantarın Bakım, 

Onarım, Damgalama Ayar ve Periyodik Bakımı 

b) Yapılacağı yer : Fabrika merkez ve bağlı ziraat bölge şeflikleri 

c) İşin süresi  : Kampanya Öncesi Bakım, onarım, damgalama ve 

ayar işleri (90 Takvim günü), Kampanya Süresince 

periyodik bakım kampanya süresince (80-100 

takvim günü) 

3 - İhalenin 

a) Yapılacağı yer : MUAMMER TUKSAVUL-TURHAL ŞEKER 

FABRİKASI 

b) Tarihi ve saati  : 9/6/2015 - 14:00 

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde 

uygulanacak kriterler: 

4.1 - İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: 

4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası 

Belgesi; 

4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da 

ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı 

olduğunu gösterir belge, 

4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya 

sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin 

odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge, 

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri; 

4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 

4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya 

kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil 

Gazetesi, 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, 
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4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu. 

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat. 

4.1.5. İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz. 

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

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

odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest 

muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten 

geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun 

belge 

4.3 - Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken 

kriterler 

4.3.1. İş deneyim belgeleri 

Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve 

teklif edilen bedelin %30 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin 

iş deneyimini gösteren belgeler, 

4.3.2. İSTEKLİLER SANAYİ VE TİCARET İL MÜDÜRLÜĞÜNDEN ALINMIŞ 

OLAN ÖLÇÜ VE ÖLÇÜ ALETLERİ TAMİRİNE AİT İŞYERİ UYGUNLUK BELGESİNİ VE 

ÖLÇÜ VE ÖLÇÜ ALETLERİ TAMİRCİLERİNE AİT YETKİ BELGESİNİ TEKLİFLERİ İLE 

BİRLİKTE SUNMAK ZORUNDADIRLAR. 

4.4 - Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler: 

4.4.1. BU İHALEDE ÖLÇÜ ALETLERİ BAKIM, ONARIM VE REVİZYONU İLE 

AYAR İŞLERİ BENZER İŞ OLARAK KABUL EDİLECEKTİR. 

5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir. 

6 - İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir. 

7 - İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 

7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 118,00 Türk Lirası karşılığı aynı 

adresten satın alınabilir. 

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

8 - Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar MUAMMER TUKSAVUL-TURHAL ŞEKER 

FABRİKASI adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta 

vasıtasıyla da gönderilebilir. 

9 - İstekliler tekliflerini, Birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale 

yapılan istekliyle, her bir iş kaleminin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatların 

çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır. 

Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir. 

10 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri 

tutarda geçici teminat vereceklerdir. 

11 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 45 (KIRKBEŞ) takvim 

günüdür. 

12 - Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 

Diğer hususlar: 

İHALE KONUSU HİZMET ALIMI (CEZA VE YASAKLAMA HÜKÜMLERİ HARİÇ) 

4734 SAYILI KAMU İHALE KANUNU İLE 4735 SAYILI KAMU İHALE SÖZLEŞMELERİ 

KANUNUNA TABİ DEĞİLDİR. 4601/1-1 
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TTK İHTİYACI OLARAK ELEKTRO-HİDROLİK MAKİNA 4734 SAYILI KANUNUN 3/g 

MADDESİ KAPSAMINDA AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLECEKTİR 

Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğünden: 

1 - İdarenin 

a) Adresi : Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü 

Bağlık Cad. Yayla Mah. İhsan Soyak Sok. No: 2 

ZONGULDAK  

b) Telefon ve Faks Numarası : Tel: 0 - 372.252 40 00 (70 hat) Fax: 0.372 - 251 19 00 

c) Elektronik Posta Adresi (varsa) : satinalma@taskomuru.gov.tr 

2 - İhale Konusu İşin Nev’i               :            Malzemenin Cinsi  Miktarı 

a) Niteliği, Türü ve Miktarı               : Elektro-Hidrolik Makina 1 Adet 

b) Teslim Yeri : Yerli yükleniciler için: Karadon T.İ.M iş sahası 

Yabancı yükleniciler için: Sözleşmede belirtilen 

teslim limanı 

c) Teslim Tarihi : Yerli yükleniciler için: Sözleşmenin 

imzalanmasına müteakip idare tarafından 

yüklenicinin kendisine veya tebligat için 

gösterdiği adrese yapılacak işe başlama talimatının 

tebliğinden itibaren 6 aydır. Yabancı yükleniciler 

için: Sözleşmenin imzalanmasına müteakip 6 

aydır. 

3 - İhalenin 

a) Yapılacağı Yer : TTK Satınalma Daire Başkanlığı ZONGULDAK 

b) Tarihi ve Saati : 24.06.2015 Çarşamba saat 15.00 

c) Dosya No : 909 - TTK/1454 

4 - İhaleye katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlik kriterleri 

4.1. - İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında 

sunmaları gerekir: 

a) Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası ile 

elektronik posta adresi, 

b) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası 

belgesi; 

1) Gerçek kişi olması halinde, ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, 

Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge, 

2) Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu 

Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, tüzel 

kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge, 

c) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; 

1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları 

ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi 

veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 

d) İdari Şartnamenin 9 uncu maddesinin (a), (b), (c), (d), (e) ve (g) bentlerinde sayılan 

isteklilerin ihale dışı bırakılmasını öngören durumlarda bulunmadığına dair, ihale tarihinden 

önceki üç ay içinde alınmış belgeler ile buna ilişkin yazılı taahhütname, 
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e) Şekli ve içeriği Şartnamede belirlenen teklif mektubu, 

f) Şartnamede belirlenen geçici teminat, 

g) Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin 

noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi, 

ğ) Mesleki ve teknik yeterliliğe ilişkin aranacak belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken 

kriterler: 

1 - Teknik şartnamede belirtilen komple elektro-hidrolik makinaya ya da şartnamede 

belirtilen herhangi bir ataşmanı kullanan elektro-hidrolik makinaya ait akredite edilmiş yetkili 

kuruluşlarca verilmiş ATEX sertifikası teklif ile birlikte verilecektir. 

h) İsteklinin iş ortaklığı olması halinde şekli ve içeriği bu Şartnamede belirlenen iş 

ortaklığı beyannamesi, 

i) Şartnamenin 16. maddesinde belirtilmesi halinde, isteklilerin alt yüklenicilere 

yaptırmayı düşündükleri işlere ait önerileri ve işlerin listesi, 

j) İhale dokümanının satın alındığına dair belge, 

İsteklinin ortak girişim olması halinde (b), (c) ve (d) de yer alan belgelerin her bir ortakça 

ayrı ayrı verilmesi zorunludur. 

5 - Bu ihalede kısmi teklif verilemeyecektir. 

6 - İhale yerli ve yabancı isteklilere açıktır. 

7 - İhale dökümanı TTK Satınalma Daire Başkanlığı Bülent Ecevit Caddesi Mithatpaşa 

Mahallesi 67090-Zonguldak ve TTK ANKARA Misafirhanesi 7. Cad. (Aşkaabat Cad.) 19. Sok. 

No: 22 Bahçelievler/ANKARA adresinde görülebilir ve aynı adreslerden 100,00 TL karşılığı 

temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dökümanını satın almaları zorunludur. 

8 - Teklifler 24.06.2015 Çarşamba saat 15.00’e kadar TTK Satınalma Daire Başkanlığı 

Bülent Ecevit Caddesi Mithatpaşa Mahallesi 67090-Zonguldak adresine verilebilecek ve posta 

vasıtasıyla da gönderilebilir. Ancak postada doğabilecek gecikmeden idaremiz sorumlu değildir. 

9 - İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen 

birim fiyatlarının çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu 

üzerine ihale yapılan istekliyle her bir iş kaleminin miktarı ile iş kalemleri için teklif edilen birim 

fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşmesi düzenlenecektir.  

10 - İstekliler teklif edilen bedelin % 3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri 

oranda geçici teminat vereceklerdir. Teklif edilen bedelin % 3’ünden az oranda geçici teminat 

veren isteklilerin teklifleri değerlendirme dışı bırakılacaktır. 

11 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi ihale tarihinden itibaren en az 120 takvim günü 

olmalıdır. 

12 - Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler. 

13 - Kurumumuz bu ihale ile ilgili olarak, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 

4734 sayılı Kamu İhale Kanununa tabii değildir. 

13.1.1 - İsteklilere uygulanacak cezai müeyyide ve ihalelerden yasaklama işlemlerinde 

4734 sayılı kanun ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır. 

13.1.2 - Sözleşmenin uygulanması safhasında yasak fiil ve davranışlar ile ihalelerden 

yasaklama işlemleri Kurumumuz mal, hizmet alımları ve yapım işleri ile ilgili yönetmeliğimizin 

15/A ve 15/B maddelerinde yer alan hükümler uygulanır. 

İlan olunur. 4677/1-1 
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JEOTERMAL KAYNAK VE DOĞAL MİNERALLİ SU ARAMA 

RUHSATI İHALELERİ YAPILACAKTIR 

Adana Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığından: 

1 - İhale Konusu İşler: 

5686 sayılı Jeotermal Kaynaklar ve Doğal Mineralli Sular Kanununun 10. maddesinin 1. 

fıkrası (c) bendi ve aynı Kanuna bağlı Uygulama Yönetmeliğinin 17. Maddesi hükümleri 

kapsamında, aşağıda bilgileri verilen Jeotermal Kaynak ve Doğal Mineralli Su Arama 

Ruhsatlarının, 2886 sayılı Kanunun 45. maddesi hükümlerine göre Açık Teklif Usulü ile ayrı ayrı 

ihaleleri yapılacaktır. 

İşin adı: 

A) Adana İli, Kozan İlçesi Hacımirzalı mahallesi sınırları içerisinde 2458,5 hektar alana 

sahip 1 nolu 3242674 erişim numaralı jeotermal kaynak arama ruhsatının ihalesi; 

 

6 Derecelik Dilimde Ruhsat Sahasını Gösterir Koordinatlar: 

 1. NOKTA 2. NOKTA 3. NOKTA 4. NOKTA 5. NOKTA 

Sağa (Y) 747800 750700 749200 746200  

Yukarı (X) 4152200 4152000 4143700 4144200  

 

B) Adana İli Ceyhan İlçesi Küçükburhaniye mahallesi sınırları içerisinde bulunan 134 

hektar alana sahip 2 nolu 3252967 erişim numaralı doğal mineralli su arama ruhsatının ihalesi; 

 

6 Derecelik Dilimde Ruhsat Sahasını Gösterir Koordinatlar: 

 1. NOKTA 2. NOKTA 3. NOKTA 4. NOKTA 5. NOKTA 6. NOKTA 

Sağa (Y) 734012 743566 744279 744019 743954 743857 

Yukarı (X) 4101357 4101804 4100958 4100463 4099949 4099907 

 7. NOKTA 8. NOKTA 9. NOKTA    

Sağa (Y) 743321 743341 743119    

Yukarı (X) 4100160 4100394 4101199    

 

C) Adana İli Karaisalı İlçesi Çukur Köyü sınırları içerisinde 2100 hektar alana sahip 

5 nolu 3297562 erişim numaralı doğal minerali su arama ruhsatının ihalesi; 

 

6 Derecelik Dilimde Ruhsat Sahasını Gösterir Koordinatlar: 

1. POLİGON 1. NOKTA 2. NOKTA 3. NOKTA 4. NOKTA 5. NOKTA 

Sağa (Y) 693000 693000 686000 686000  

Yukarı (X) 4138750 4135750 4135750 4138750  

 

2 - Tahmin Edilen Bedel: 

 İLÇE 

ERİŞİM 

NUMARASI 

ALAN 

(HEKTAR) 

MUHAMMEN 

BEDEL 

ASGARİ 

GEÇİCİ 

TEMİNAT 

İHALE 

TARİHİ 

İHALE 

SAATİ 

A Kozan 3242674 2458,5 51.187,91.-TL 1.535,64.-TL 25.06.2015 10:00 

B Ceyhan 3252967 134 25.152,45.-TL 754,57.-TL 25.06.2015 10:30 

C Karaisalı 3297562 2100 22.000,66.-TL 660,02.-TL 25.06.2015 11:00 
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3 - İhale Şartname ve Eklerinin: 

a) Alınacağı Yer : Adana Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon 

Başkanlığı, Doğal Kaynaklar Ruhsat ve Kültür 

Varlıkları Müdürlüğü 

b) Hangi Şartlarda Alınacağı : İhaleye girecek olan isteklilerin her birinin, ihale için 

ayrı hazırlanmış şartname ve eklerini, şartname başına 

100,00.-TL (Yüz Türk Lirası) bedel karşılığında satın 

almaları zorunludur.  

  İstenildiğinde ihale şartname ve ekleri ücretsiz olarak 

mesai saatleri içerisinde aşağıda yazılı adreste 

görülebilir.  

  Şartname bedelinin, Adana Defterdarlığı, Muhasebe 

Müdürlüğü veznesine peşin olarak yatırılması 

gerekmektedir. 

4 - İhalenin: 

a) Yapılacağı Yer : Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı Toplantı 

Salonu 

b) Yapılacağı Tarih/Saat : Yukarıda belirtilen tarih ve saatte ayrı ayrı 

yapılacaktır. 

c) Usulü : 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 45. Maddesine göre 

Açık Teklif Usulü. 

d) Tahmin edilen bedel ve 

     geçici teminat miktarı : Yukarıda belirtilmiştir. 

5 - Tekliflerin: 

a) Verileceği Yer : Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı, İhale 

Komisyonuna Kapalı Zarf 

b) Son Teklif Verme Tarih/Saati : 25.06.2015 Perşembe günü yukarıda belirtilen İhale 

saatine kadar 

6 - İhaleye Katılma Belgeleri: 

İhaleye katılacaklar aşağıdaki belgeleri kapalı teklif zarfı içerisinde komisyona 

sunacaklardır. 

a) Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için varsa telefon ve faks numarası 

b) Gerçek kişi istekliler; 

1. Yıl içerisinde alınmış yerleşim yeri belgesi 

2.  Noter tasdikli imza beyannamesi 

3. T.C. Kimlik numarası içeren nüfus cüzdanı sureti 

c) Tüzel Kişi İstekliler; 

1. Şirketin kuruluş statüsünü, 5686 sayılı Jeotermal Kaynaklar ve Doğal Mineralli Sular 

Kanununun 4/2 maddesine haiz olduğunu son yönetimini ve temsil durumunu gösterir Ticaret 

Sicil Gazetesi aslı veya onaylı bir sureti. 
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2. Tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından veya 

mesleki faaliyetini sürdürdüğüne dair bağlı olduğu odadan, ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde 

bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge, 

3. Yönetimin onaylı imza sirküleri. 

4. Tüzel kişi adına ihaleye katılacak olanlar, kurumundan almış oldukları vekaletnameyi 

ibraz edeceklerdir. 

d) İstekliler adına vekaleten iştirak ediliyorsa, istekli adına teklifte bulunacak olan 

kişilerin vekaletnameleri ile vekaleten iştirak edenin imza beyannamesi 

e) Ortak girişim olması durumunda, ortak girişim beyannamesi, (ihalenin üzerinde 

kalması halinde sözleşme yapılmadan önce noter tasdikli ortak girişim beyannamesi 

istenilecektir.) 

f) Yurt dışından yapılacak olan başvurularda istenilen belgelerin tümünün T.C. 

Başkonsolosluklarınca veya T.C. Dışişleri Bakanlığınca onaylı olması gerekmektedir. 

g) İhale konusu işe ait yukarıda belirtilen tahmini bedelin asgari % 3’ünden az olmamak 

üzere geçici teminat 

h) Şartname ve eklerini satın aldıklarına dair vezne alındı makbuzu 

ı) Vergi borcu ve SSK borcu yoktur yazısı 

j) 2886 sayılı Yasa uyarınca yapılan ihalelere katılmaya yasaklı olmadığına ilişkin yazılı 

taahhütname. 

İsteklinin Ortak Girişim olması halinde, ilanın 6. maddesinin a-b-c-d-f-g-h-ı-j bentlerinde 

yazılı belgeleri ayrı ayrı vermeleri gerekmektedir. Birden fazla ihaleye iştirak edecek olan 

istekliler her bir ihale için ayrı ayrı kapalı teklif zarfı hazırlamaları, hangi ihale veya ihalelere 

iştirak edeceklerse o ihaleye ait kapalı teklif zarfının üzerine işin adını yazmaları gerekmektedir. 

7 - İhaleye katılmak isteyenlerin, ihale şartnamesinde ve ilanda öngörülen belgelerin aslını 

veya noter tasdikli suretlerini 25.06.2015 Perşembe günü ihale saatine kadar üzerinde işin adının 

yazılı olduğu kapalı zarf içerisinde Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığında bulunan, İhale 

Komisyonuna vermeleri zorunludur. 

8 - İstekliler tekliflerini, muhammen bedel üzerinden açık teklif usulü ile verecektir. İhale 

sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle sözleşme imzalanacaktır. 

9 - Belirtilen tarih ve saatten sonra verilen teklifler, telgraf veya faks ile yapılacak 

müracaatlar ve postada meydana gelebilecek gecikmeler kabul edilmeyecektir. Posta ile yapılacak 

müracaatlarda ihale saatinde iştirakçi olmaması durumunda posta ile gelen zarf içerisindeki teklifi 

son teklif sayılacaktır. 

10 - İhale bedeli ve KDV tutarı, kararın tebliğ tarihinden itibaren 15 (Onbeş) takvim günü 

içinde ihale üzerinde kalan istekli tarafından Adana Defterdarlığı, Muhasebe Müdürlüğü 

veznesine peşin olarak ödenecektir. 

11 - Yukarıda belirtilen muhammen bedel tutarlarından KDV hariç olup ihale bedeli 

üzerinden KDV ayrıca ödenecektir. İhale bedeli ve KDV peşin olarak ödenecektir.  

12 - İhale Komisyonu, uygun bedeli tespitte, 2886 sayılı Yasanın 29. maddesi uyarınca, 

ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. 

İlan olunur. 4527/1-1 
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11 KALEM MALZEME SATIN ALINACAKTIR 

Hacettepe Üniversitesi Rektörlüğü Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Biriminden: 

11 kalem Malzeme Alımı işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 3 üncü maddesi (f) bendi 

ile geçici 4 üncü maddesi hükümlerine dayanılarak hazırlanan 1.12.2003 tarihli 2003/6554 sayılı 

kararname eki esaslarının 20 nci Maddesi (f) bendi uyarınca Pazarlık usulü ile ihale edilecektir. 

İhale kayıt numarası : 2015/65599 

1 - İdarenin 

a) Adresi : Hacettepe Üniversitesi Beytepe Kampusü Rektörlük 

Binası 5. kat Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon 

Birimi - Beytepe/ANKARA 

b) Telefon ve faks numarası : 0312 2976136-0312 2976542 

c) Elektronik posta adresi (varsa) : bilars@hacettepe.edu.tr.  

2 - İhale konusu malın 

a) Niteliği, türü ve miktarı: : 11 kalem Malzeme Alımı 

1- Anaerobik Kavanoz 3L 1 adet 

2- Çalkalamalı İnkübatör 1 adet 

3- Biosafety Kabini 1 adet 

4- Ultra Saf Su Sistemi 1 adet 

5- Loeffler İnspissator 1 adet 

6- Derin Dondurucu 1 adet 

7- Buzdolabı 1 adet 

8- Isıtıcılı Manjetik Karıştırıcı 1 adet 

9- Kjedahi Sistemi 1 adet 

10- Dikey Laminar Akış Kabini 1 adet 

11- Sıcak Hava Fırını 1 adet 

b) Teslim yeri : H.Ü. Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon 

Birimi  

c) Teslim tarihi : Siparişin Yükleniciye tebliğinden itibaren 60 takvim 

günü içinde 

3 - İhalenin 

a) Yapılacağı yer : Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi 

Satınalma Bürosu Toplantı odası. 

b) Tarihi ve saati : 04.06.2015 Perşembe günü saat 15.30 

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak 

kriterler: 

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: 

4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası 

belgesi; 

1) Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da esnaf 

ve sanatkârlar odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya 

kayıtlı olduğunu gösterir belge, 

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya 

sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin 

odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,  
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4.1.2. 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. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu. 

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat. 

4.1.5. Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş ihaleye katılmaya ilişkin 

noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi, 

4.1.6. İsteklinin ortak girişim olması halinde, bu Şartname ekinde yer alan standart forma 

uygun iş ortaklığı beyannamesi, 

4.1.7. İhale dokümanının satın alındığına dair belge, 

4.1.8. İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz. 

 İsteklinin iş ortaklığı olması halinde (4.1.1) ve (4.1.2)’de yer alan belgelerin her bir 

ortakça ayrı ayrı verilmesi zorunludur. 

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

kriterler: 

4.2.1. Bu madde boş bırakılmıştır. 

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken 

kriterler: 

4.3.1 - Yetkili satıcılığı veya imalatçılığı gösteren belgeler 

İstekli, alım konusu malların teklif etmeye yetkisinin bulunduğunu gösteren ve kendi 

durumuna uygun olan belge veya belgeleri sunmak zorundadır. Bu belgeler şunlardır:  

a) İstekli imalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler,  

b) İstekli yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci 

olduğunu gösteren belge veya belgeler, (üreticiden alınmış)  

c) İstekli Türkiye’de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki belgelerden 

biriyle birlikte serbest bölge faaliyet belgesi. 

İstekli tarafından imalatçı olduğu yukarıdaki belgelerden biri sunularak tevsik edilebilir. 

İş ortaklığında ortaklardan birinin, teklif edilen mallara ilişkin imalatçı veya yetkili satıcı 

yada yetkili temsilci olduğunu gösteren belgelerden birini sunması yeterlidir. 

4.3.2. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye 

cevapları ve açıklamaları içeren doküman; 

Teklif edilen malın teknik şartnamede yer alan teknik kriterlere uygunluğunu belirlemek 

amacıyla, 

4.3.2.1. Ayrıntılı teknik bilgilerinin yer aldığı teknik doküman veya katalog istekli 

tarafından sunulmalıdır. Teknik şartnameye uygunluğunun değerlendirilmesi kapsamında sunulan 

teknik dokümanların / katalogların her sayfası istekli tarafından imza-kaşeli olarak sunulacaktır. 

4.3.2.2. Teknik şartnamenin tüm maddelerine teknik şartnameye uygunluk beyanı adı 

altında cevap verecek şekilde “Teknik Şartnameye Cevaplar” dokümanı İstekli tarafından 

hazırlanarak her sayfası imza-kaşeli olarak sunulacaktır. 

4.3.2.3. Teklif edilen malın marka ve model beyanı,  
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İş ortaklıklarında teklif edilen mal esas alınarak ortaklardan biri, birkaçı veya tümü 

tarafından teklif edilen mala ilişkin olarak numune, teknik bilgilerin yer aldığı katalog, teknik 

şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman ile fotoğraf veya benzeri materyaller 

sunulur.  

5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir. 

6 - İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.  

7 - İhale dokümanın görülmesi ve satın alınması: 

7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde (Hacettepe Üniversitesi Beytepe Kampusü 

Rektörlük Binası 5. kat Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi Beytepe/ANKARA) 

görülebilir ve 100.-TL (H. Ü. Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı-Sıhhıye ya da 

TR160001500158007292178645 numaralı Vakıfbank hesabına vergi numarasını bildirerek) 

yatırılan bedelin makbuzu ile H.Üniversitesi Beytepe Kampusü Rektörlük Binası 5. kat Bilimsel 

Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi Satınalma Bürosundan satın alınabilir. 

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

8 - Teklifler, 04.06.2015 Perşembe günü saat 15.30’a kadar Hacettepe Üniversitesi 

Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi Satınalma Bürosu adresine elden teslim 

edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 

9 - İstekliler tekliflerini, mal kalemi- kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. 

İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için 

teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme 

imzalanacaktır. 

10 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri 

tutarda geçici teminat vereceklerdir. 

11 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 takvim günüdür. 

12 - Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler. 

13 - Söz Konusu İhale 4734-4735 sayılı Kanun hükümlerine tabi olmayıp 1.12.2003 

tarihli 2003/6554 sayılı kararname eki esasları hükümlerine göre yapılacaktır. 

 4668/1-1 

————— 

4 KALEM MALZEME SATIN ALINACAKTIR 

4 kalem Malzeme Alımı işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 3 üncü maddesi (f) bendi 

ile geçici 4 üncü maddesi hükümlerine dayanılarak hazırlanan 1.12.2003 tarihli 2003/6554 sayılı 

kararname eki esaslarının 20 nci maddesi (f) bendi uyarınca Pazarlık usulü ile ihale edilecektir. 

İhale kayıt numarası : 2015/65588 

1 - İdarenin 

a) Adresi : Hacettepe Üniversitesi Beytepe Kampusü Rektörlük 

Binası 5. kat Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon 

Birimi - Beytepe/ANKARA 

b) Telefon ve faks numarası : 0312 2976136-0312 2976542 

c) Elektronik posta adresi (varsa) : bilars@hacettepe.edu.tr.  

2 - İhale konusu malın 

a) Niteliği, türü ve miktarı : 4 kalem Malzeme Alımı 

1- Filtre Bütünlük Sistemi 1 adet 

2- Otoklav 1 adet 

3- Paslanmaz Çelik Tank 1 adet 

4- Ultrafiltrasyon Sistemi 1 adet 

b) Teslim yeri : H.Ü. Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi  



27 Mayıs 2015 – Sayı : 29368 RESMÎ GAZETE Sayfa : 355 

 

c) Teslim tarihi : Siparişin Yükleniciye tebliğinden itibaren 225 takvim 

günü içinde 

3 - İhalenin 

a) Yapılacağı yer : Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi 

Satınalma Bürosu Toplantı odası. 

b) Tarihi ve saati : 04.06.2015 Perşembe günü saat 15.00 

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde 

uygulanacak kriterler: 

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: 

4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası 

belgesi; 

1) Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da esnaf 

ve sanatkârlar odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya 

kayıtlı olduğunu gösterir belge, 

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya 

sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin 

odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,  

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; 

1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 

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. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu. 

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat. 

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

ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi, 

4.1.6. İsteklinin ortak girişim olması halinde, bu Şartname ekinde yer alan standart forma 

uygun iş ortaklığı beyannamesi, 

4.1.7. İhale dokümanının satın alındığına dair belge, 

4.1.8. İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz. 

İsteklinin iş ortaklığı olması halinde (4.1.1) ve (4.1.2)’de yer alan belgelerin her bir 

ortakça ayrı ayrı verilmesi zorunludur. 

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

kriterler: 

4.2.1. Bu madde boş bırakılmıştır. 

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken 

kriterler: 

4.3.1 - Yetkili satıcılığı veya imalatçılığı gösteren belgeler 

İstekli, alım konusu malların teklif etmeye yetkisinin bulunduğunu gösteren ve kendi 

durumuna uygun olan belge veya belgeleri sunmak zorundadır. Bu belgeler şunlardır:  

a) İstekli imalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler,  



Sayfa : 356 RESMÎ GAZETE 27 Mayıs 2015 – Sayı : 29368 

 

b) İstekli yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci 

olduğunu gösteren belge veya belgeler, (üreticiden alınmış)  

c) İstekli Türkiye’de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki belgelerden 

biriyle birlikte serbest bölge faaliyet belgesi. 

İstekli tarafından imalatçı olduğu yukarıdaki belgelerden biri sunularak tevsik edilebilir. 

İş ortaklığında ortaklardan birinin, teklif edilen mallara ilişkin imalatçı veya yetkili satıcı 

yada yetkili temsilci olduğunu gösteren belgelerden birini sunması yeterlidir. 

4.3.2. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye 

cevapları ve açıklamaları içeren doküman; 

Teklif edilen malın teknik şartnamede yer alan teknik kriterlere uygunluğunu belirlemek 

amacıyla, 

4.3.2.1. Ayrıntılı teknik bilgilerinin yer aldığı teknik doküman veya katalog istekli 

tarafından sunulmalıdır. Teknik şartnameye uygunluğunun değerlendirilmesi kapsamında sunulan 

teknik dokümanların / katalogların her sayfası istekli tarafından imza-kaşeli olarak sunulacaktır. 

4.3.2.2. Teknik şartnamenin tüm maddelerine teknik şartnameye uygunluk beyanı adı 

altında cevap verecek şekilde “Teknik Şartnameye Cevaplar” dokümanı İstekli tarafından 

hazırlanarak her sayfası imza-kaşeli olarak sunulacaktır. 

4.3.2.3. Teklif edilen malın marka ve model beyanı,  

İş ortaklıklarında teklif edilen mal esas alınarak ortaklardan biri, birkaçı veya tümü 

tarafından teklif edilen mala ilişkin olarak numune, teknik bilgilerin yer aldığı katalog, teknik 

şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman ile fotoğraf veya benzeri materyaller 

sunulur.  

5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir. 

6 - İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.  

7 - İhale dokümanın görülmesi ve satın alınması: 

7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde (Hacettepe Üniversitesi Beytepe Kampusü 

Rektörlük Binası 5. kat Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi Beytepe/ANKARA) 

görülebilir ve 100.-TL (H. Ü. Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı-Sıhhıye ya da 

TR160001500158007292178645 numaralı Vakıfbank hesabına vergi numarasını bildirerek) 

yatırılan bedelin makbuzu ile H.Üniversitesi Beytepe Kampusü Rektörlük Binası 5. kat Bilimsel 

Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi Satınalma Bürosundan satın alınabilir. 

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

8 - Teklifler, 04.06.2015 Perşembe günü saat 15.00’a kadar Hacettepe Üniversitesi 

Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi Satınalma Bürosu adresine elden teslim 

edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 

9 - İstekliler tekliflerini, mal kalemi- kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. 

İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için 

teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme 

imzalanacaktır. 

10 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri 

tutarda geçici teminat vereceklerdir. 

11 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 takvim günüdür 

12 - Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler. 

13 - Söz Konusu İhale 4734-4735 sayılı Kanun hükümlerine tabi olmayıp 1.12.2003 

tarihli 2003/6554 sayılı kararname eki esasları hükümlerine göre yapılacaktır. 

 4669/1-1 
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HIZLI PERFORMANS SIVI KROMATOGRAFİ CİHAZI ALINACAKTIR 

Hacettepe Üniversitesi Rektörlüğü Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Biriminden: 

Protein Purifikasyonu İçin Hızlı Performans Sıvı Kromatografi Cihazı Alımı işi 4734 

sayılı Kamu İhale Kanununun 3 üncü maddesindeki (f) bendi ile geçici 4 üncü maddesi 

hükümlerine dayanılarak hazırlanan 1/12/2003 tarihli 2003/6554 sayılı kararname ekinin 20 nci 

Maddesi (f) bendi uyarınca Pazarlık usulü ile ihale edilecektir. 

İhale kayıt numarası : 2015/65495 

1 - İdarenin 

a) Adresi : Hacettepe Üniversitesi Beytepe Kampusü Rektörlük 

Binası 5. kat Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon 

Birimi - Beytepe/ANKARA 

b) Telefon ve faks numarası : 0312 2976136-0312 2976138 

c) Elektronik posta adresi (varsa) : bilars@hacettepe.edu.tr.  

2 - İhale konusu malın  

a) Niteliği, türü ve miktarı : Protein Purifikasyonu İçin Hızlı Performans Sıvı 

Kromatografi Cihazı Alımı 1 adet 

b) Teslim yeri : H.Ü. Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi 

beytepe Bürosu 

c) Teslim tarihi : Siparişin Yükleniciye tebliğinden itibaren 60 takvim 

günü içinde. 

3 - İhalenin 

a) Yapılacağı yer : H.Ü Beytepe Kampusü Rektörlük Binası 5. kat Bilimsel 

Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi Toplantı odası. 

b) Tarihi ve saati : 04.06.2015 Perşembe günü saat 14.30 

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak 

kriterler: 

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: 

4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası 

belgesi; 

1) Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da esnaf 

ve sanatkârlar odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya 

kayıtlı olduğunu gösterir belge, 

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya 

sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin 

odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,  

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; 

1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 

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. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu. 

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat. 

4.1.5. Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş ihaleye katılmaya ilişkin 

noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi, 
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4.1.6. İsteklinin ortak girişim olması halinde, bu Şartname ekinde yer alan standart forma 

uygun iş ortaklığı beyannamesi, 

4.1.7. İhale dokümanının satın alındığına dair belge, 

4.1.8. İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz. 

İsteklinin iş ortaklığı olması halinde (4.1.1) ve (4.1.2)’de yer alan belgelerin her bir 

ortakça ayrı ayrı verilmesi zorunludur. 

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

kriterler: 

4.2.1. Bu madde boş bırakılmıştır. 

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken 

kriterler: 

4.3.1. Yetkili satıcılığı veya imalatçılığı gösteren belgeler 

İstekli, alım konusu malların teklif etmeye yetkisinin bulunduğunu gösteren ve kendi 

durumuna uygun olan belge veya belgeleri sunmak zorundadır. Bu belgeler şunlardır:  

a) İstekli imalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler,  

b) İstekli yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci 

olduğunu gösteren belge veya belgeler,(üreticiden alınmış)  

c) İstekli Türkiye’de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki belgelerden 

biriyle birlikte serbest bölge faaliyet belgesi. 

İstekli tarafından imalatçı olduğu yukarıdaki belgelerden biri sunularak tevsik edilebilir. 

İş ortaklığında ortaklardan birinin, teklif edilen mallara ilişkin imalatçı veya yetkili satıcı 

yada yetkili temsilci olduğunu gösteren belgelerden birini sunması yeterlidir. 

4.3.2. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye 

cevapları ve açıklamaları içeren doküman; 

Teklif edilen malın teknik şartnamede yer alan teknik kriterlere uygunluğunu belirlemek 

amacıyla, 

4.3.2.1. Ayrıntılı teknik bilgilerinin yer aldığı teknik doküman veya katalog istekli 

tarafından sunulmalıdır. Teknik şartnameye uygunluğunun değerlendirilmesi kapsamında sunulan 

teknik dokümanların/katalogların her sayfası istekli tarafından imza-kaşeli olarak sunulacaktır. 

4.3.2.2. Teknik şartnamenin tüm maddelerine teknik şartnameye uygunluk beyanı adı 

altında cevap verecek şekilde “Teknik Şartnameye Cevaplar” dokümanı İstekli tarafından 

hazırlanarak her sayfası imza-kaşeli olarak sunulacaktır. 

4.3.2.3. Teklif edilen malın marka ve model beyanı,  

İş ortaklıklarında teklif edilen mal esas alınarak ortaklardan biri, birkaçı veya tümü 

tarafından teklif edilen mala ilişkin olarak numune, teknik bilgilerin yer aldığı katalog, teknik 

şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman ile fotoğraf veya benzeri materyaller 

sunulur.  

5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir. 

6 - İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.  

7 - İhale dokümanın görülmesi ve satın alınması: 
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7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde (Hacettepe Üniversitesi Beytepe Kampusü 

Rektörlük Binası 5. kat Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi Beytepe/ANKARA) 

görülebilir ve 30.-TL (H. Ü. Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı-Sıhhıye ya da 

TR160001500158007292178645 numaralı Vakıfbank hesabına vergi numarasını bildirerek) 

yatırılan bedelin makbuzu ile H. Üniversitesi Beytepe Kampusü Rektörlük Binası 5. kat Bilimsel 

Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi Satınalma Bürosundan satın alınabilir. 

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

8 - Teklifler 04.06.2015 Perşembe günü saat 14.30’a kadar Hacettepe Üniversitesi 

Beytepe Kampusü Rektörlük Binası 5. kat Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi 

Satınalma Bürosu adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta 

vasıtasıyla da gönderilebilir. 

9 - İstekliler tekliflerini, götürü bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale 

yapılan istekliyle toplam bedel üzerinden götürü bedel sözleşme imzalanacaktır  

10 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri 

tutarda geçici teminat vereceklerdir. 

11 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 takvim günüdür. 

12 - Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.  

13 - Söz Konusu İhale 4734-4735 sayılı Kanun hükümlerine tabi olmayıp 1.12.2003 

tarihli 2003/6554 sayılı kararname eki esasları hükümlerine göre yapılacaktır. 

 4670/1-1 

————— 

HPLC SİSTEMİ VE EKİPMANLARI SATIN ALINACAKTIR 

HPLC Sistemi ve Ekipmanları Alımı işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 3 üncü 

maddesindeki (f) bendi ile geçici 4 üncü maddesi hükümlerine dayanılarak hazırlanan 1/12/2003 

tarihli 2003/6554 sayılı kararname ekinin 20 nci Maddesi (f) bendi uyarınca Pazarlık usulü ile 

ihale edilecektir. 

İhale kayıt numarası : 2015/65487 

1 - İdarenin 

a) Adresi : Hacettepe Üniversitesi Beytepe Kampusü Rektörlük 

Binası 5. kat Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon 

Birimi Beytepe/ANKARA 

b) Telefon ve faks numarası : 0312 2976136-0312 2976138 

c) Elektronik posta adresi (varsa) : bilars@hacettepe.edu.tr.  

2 - İhale konusu malın 

a) Niteliği, türü ve miktarı : HPLC Sistemi ve Ekipmanları Alımı 1 adet 

b) Teslim yeri : H.Ü. Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon 

Birimi Beytepe Bürosu 

c) Teslim tarihi : Siparişin Yükleniciye tebliğinden itibaren 60 takvim 

günü içinde. 

3 - İhalenin 

a) Yapılacağı yer : H.Ü Beytepe Kampusü Rektörlük Binası 5. kat 

Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi 

Toplantı odası. 

b) Tarihi ve saati : 04.06.2015 Perşembe günü    Saat 14.00 
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4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak 

kriterler: 

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: 

4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası 

belgesi; 

1) Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da esnaf 

ve sanatkârlar odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya 

kayıtlı olduğunu gösterir belge, 

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya 

sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin 

odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,  

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; 

1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 

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. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu. 

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat. 

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

ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi, 

4.1.6. İsteklinin ortak girişim olması halinde, bu Şartname ekinde yer alan standart forma 

uygun iş ortaklığı beyannamesi, 

4.1.7. İhale dokümanının satın alındığına dair belge, 

4.1.8. İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz. 

İsteklinin iş ortaklığı olması halinde (4.1.1) ve (4.1.2)’de yer alan belgelerin her bir 

ortakça ayrı ayrı verilmesi zorunludur. 

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

kriterler: 

4.2.1. Bu madde boş bırakılmıştır. 

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken 

kriterler: 

4.3.1. Yetkili satıcılığı veya imalatçılığı gösteren belgeler 

İstekli, alım konusu malların teklif etmeye yetkisinin bulunduğunu gösteren ve kendi 

durumuna uygun olan belge veya belgeleri sunmak zorundadır. Bu belgeler şunlardır:  

a) İstekli imalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler,  

b) İstekli yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci 

olduğunu gösteren belge veya belgeler,(üreticiden alınmış)  

c) İstekli Türkiye’de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki belgelerden 

biriyle birlikte serbest bölge faaliyet belgesi. 

İstekli tarafından imalatçı olduğu yukarıdaki belgelerden biri sunularak tevsik edilebilir. 
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İş ortaklığında ortaklardan birinin, teklif edilen mallara ilişkin imalatçı veya yetkili satıcı 

yada yetkili temsilci olduğunu gösteren belgelerden birini sunması yeterlidir. 

4.3.2. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye 

cevapları ve açıklamaları içeren doküman; 

Teklif edilen malın teknik şartnamede yer alan teknik kriterlere uygunluğunu belirlemek 

amacıyla, 

4.3.2.1. Ayrıntılı teknik bilgilerinin yer aldığı teknik doküman veya katalog istekli 

tarafından sunulmalıdır. Teknik şartnameye uygunluğunun değerlendirilmesi kapsamında sunulan 

teknik dokümanların / katalogların her sayfası istekli tarafından imza-kaşeli olarak sunulacaktır. 

4.3.2.2. Teknik şartnamenin tüm maddelerine teknik şartnameye uygunluk beyanı adı 

altında cevap verecek şekilde “Teknik Şartnameye Cevaplar” dokümanı İstekli tarafından 

hazırlanarak her sayfası imza-kaşeli olarak sunulacaktır. 

4.3.2.3. Teklif edilen malın marka ve model beyanı,  

İş ortaklıklarında teklif edilen mal esas alınarak ortaklardan biri, birkaçı veya tümü 

tarafından teklif edilen mala ilişkin olarak numune, teknik bilgilerin yer aldığı katalog, teknik 

şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman ile fotoğraf veya benzeri materyaller 

sunulur.  

5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir. 

6 - İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.  

7 - İhale dokümanın görülmesi ve satın alınması: 

7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde (Hacettepe Üniversitesi Beytepe Kampusü 

Rektörlük Binası 5. kat Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi Beytepe/ANKARA) 

görülebilir ve 30.-TL (H. Ü. Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı-Sıhhıye ya da 

TR160001500158007292178645 numaralı Vakıfbank hesabına vergi numarasını bildirerek) 

yatırılan bedelin makbuzu ile H.Üniversitesi Beytepe Kampusü Rektörlük Binası 5. kat Bilimsel 

Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi Satınalma Bürosundan satın alınabilir. 

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

8 - Teklifler 04.06.2015 Perşembe günü saat 14.00’a kadar Hacettepe Üniversitesi Beytepe 

Kampusü Rektörlük Binası 5. kat Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi Satınalma 

Bürosu adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da 

gönderilebilir. 

9 - İstekliler tekliflerini, götürü bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale 

yapılan istekliyle toplam bedel üzerinden götürü bedel sözleşme imzalanacaktır  

10 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri 

tutarda geçici teminat vereceklerdir. 

11 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 takvim günüdür. 

12 - Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.  

13 - Söz Konusu İhale 4734-4735 sayılı Kanun hükümlerine tabi olmayıp 1.12.2003 

tarihli 2003/6554 sayılı kararname eki esasları hükümlerine göre yapılacaktır. 

 4671/1-1 
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ÇEŞİTLİ İLÂNLAR 

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından: 

MÜFETTİŞ YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVI 

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Rehberlik ve Teftiş Başkanlığına Genel İdari 

Hizmetleri sınıfından münhal 7 ve 8. dereceli kadrolara atama yapmak üzere; 1 inşaat mühendisi, 

1 bilgisayar mühendisi, 1 fizik mühendisi, 1 mimar (genel), 2 çevre mühendisi, 2 harita mühendisi 

ile 2 şehir ve bölge planlamacısı olmak üzere yazılı ve sözlü olarak iki aşamalı sınavla toplam 10 

Müfettiş Yardımcısı alınacaktır. 

1 - Yazılı sınav: 

1.1 - Giriş sınavının yazılı bölümü Ankara’da 28 Haziran 2015 tarihinde yapılacaktır. 

Yazılı sınavın hangi adres ve saatte yapılacağı http://teftis.sanayi.gov.tr/ adresinde ve Sınav Giriş 

Belgelerinde belirtilecektir. 

1.2 - Sözlü sınav ise Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Rehberlik ve Teftiş 

Başkanlığı, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı No: 128/B, Tandoğan-ANKARA adresinde Bilim, 

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı Sınav Komisyonunca yapılacak 

olup adayların hangi tarih, saat ve yerde sınava girecekleri yazılı sınav sonuçlarının ilanından 

sonra ayrıca internet sayfasından duyurulacaktır.  

2 - 1. Sınava katılmak isteyenlerde aranacak şartlar: 

2.1.1. 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48 inci maddesinde 

yazılı genel şartları taşımak, 

2.1.2. Üniversitelerin dört yıllık lisans eğitimi veren; bilgisayar, inşaat, fizik, harita ve 

çevre mühendisliği ile mimarlık ve şehir ve bölge planlama bölümlerinden birini ya da bunlara 

denkliği, yetkili makamlar tarafından kabul olunan yurtdışı öğretim kurumlarından birisini 

bitirmiş olmak, 

2.1.3. 1 Ocak 2015 tarihinde 35 yaşını doldurmamış olmak (01/01/1980 ve daha sonra ki 

bir tarihte doğanlar), 

2.1.4. Sağlık durumu her türlü iklim ve yolculuk koşullarına elverişli olmak, müfettişlik 

görevini yapmasına engel olabilecek hastalığı veya engeli bulunmamak, 

2.1.5. Başkanlıkça yapılacak araştırma sonucuna göre sicil, tutum ve davranışları 

yönünden müfettişliğe engel durumu olmamak, 

2.1.6. 2013 ve 2014 tarihlerinde yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavlarının (KPSS) 

birinden KPSS P3 puan türünden en az 70 puan almış olmak, 

gerekir. 

2.2. Sınava girebilecek meslek grupları ve kabul edilecek aday sayıları: 

Sınava müracaat eden adayların, yukarıda belirtilen Kamu Personeli Seçme Sınavı KPSS 

P3 puan türü sırasına göre; 

İnşaat mühendisliği bölümü mezunlarından en yüksek puanlı ilk 20,  

Bilgisayar mühendisliği bölümü mezunlarından en yüksek puanlı ilk 20,  

Fizik mühendisliği bölümü mezunlarından en yüksek puanlı ilk 20,  

Mimarlık bölümü mezunlarından en yüksek puanlı ilk 20, 

Çevre mühendisliği bölümü mezunlarından en yüksek puanlı ilk 40, 

Harita mühendisliği bölümü mezunlarından en yüksek puanlı ilk 40 ve, 

Şehir ve Bölge Planlama bölümü mezunlarından en yüksek puanlı ilk 40, 

aday arasında yer almak üzere açıktan atama yapılacak 10 Müfettiş Yardımcısı kadro 

sayısının (meslek grupları kendi içinde ayrı ayrı dikkate alınarak) 20 katı olacak şekilde toplam 

200 aday yazılı sınava davet olunacaktır. KPSS başarı düzeyi eşit olan adaylardan gün/ay/yıl 

olarak doğum tarihlerine göre yaşı daha küçük olana öncelik verilecektir. 
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2.3. Öngörülen bir meslek grubundan istenen sayı ve nitelikte müracaat veya yazılı sınavı 

kazanan olmaması halinde, yerine yazılı sınavı kazananlar arasından hangi meslek grubundan 

sözlü sınavla müfettiş yardımcısı alınacağına Bakanlığımızca karar verilecektir.  

2.4. Yazılı sınava girmeye hak kazanan adayların listesi Bakanlık hizmet binalarının 

kapılarında (Rehberlik ve Teftiş Başkanlığının bulunduğu Ek Bina; Bilim, Sanayi ve Teknoloji 

Bakanlığı, Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı, GMK Bulvarı No: 128/B, Tandoğan-ANKARA, Ana 

Bina: Mustafa Kemal Mahallesi Dumlupınar Bulvarı Eskişehir Yolu 7. Km 2151. Cadde No: 154 

06510 Çankaya/ANKARA) adresleri ile (http://teftis.sanayi.gov.tr/) sayfasından duyurulacak olup 

ayrıca adaylara posta yolu ile bildirimde bulunulmayacaktır.  

3 -Yazılı sınava giriş başvurusu: 

Sınava giriş başvurusu (http://sinavbasvuru.sanayi.gov.tr) internet adresinden 28 Mayıs 

2015 saat:10.00 - 12 Haziran 2015 saat: 17.00 tarihleri arasında yapılacaktır. 

4 - Sınava müracaat: 

4.1.1. Aday başvuru formu (http://sinavbasvuru.sanayi.gov.tr) adresindeki prosedüre göre 

elektronik ortamda doldurulacaktır. (Formda yer alacak olan kimlik bilgileri sistem tarafından 

doğrulanacaktır.), 

4.1.2. Bir fotoğraf, (Son 1 yıl içerisinde çekilmiş olacak ve aday tarafından sisteme 

yüklenecektir.) 

4.1.3. Adayın tercih edeceği 2013 ya da 2014 Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS P3) 

puanı sistem tarafından otomatik olarak sorgulanacaktır. 

4.1.4. Yükseköğretim kurumu diploma veya bitirme belgesi, (aday tarafından sisteme 

yüklenecektir.) 

5 - Başvurular duyuruda belirtilen tarih ve saate kadar yapılacak olup bu tarih ve saatten 

sonra yapılacak başvurular sistem tarafından kabul edilmeyecektir. Gerçeğe aykırı beyanları 

içerdiği anlaşılan başvurular dikkate alınmayacağı gibi bu durumu tespit edilenler hakkında 

gerekli yasal işlemler yapılacaktır. 

5.1. Elektronik ortamda başvuruyu yapan adayın başvurusunun tamamlanabilmesi için 

“BAŞVURUYU KAYDET” adımı yeterli olmamakta sınav başvurusunun tamamlanabilmesi için 

adayların mutlaka “BAŞVURUYU ONAYLA” butonunu kullanmaları gerekmektedir. 

6 - 1. Giriş sınavına kabul edileceklerin listesi Bakanlık (http://teftis.sanayi.gov.tr/) internet 

sayfasında 19 Haziran 2015 tarihinde saat 17.00’a kadar duyurulacak ve bu duyuruda adayın adı, 

soyadı, numarası, sınava gireceği yerin adresi, gün ve saati belirtilecektir.  

6.2. KPSS P3 puan sıralamasına göre yazılı sınava girmeye hak kazananların ilanını 

müteakiben Sınav Giriş Belgeleri, 22 Haziran 2015 Pazartesi günü saat:10.00’dan itibaren 

başvurunun yapıldığı (http://sinavbasvuru.sanayi.gov.tr) internet adresinden aday tarafından 

yazdırılacak olup adayların adreslerine postalanmayacaktır. 

6.3. Adaylar sınava gelirken, Fotoğraflı Sınav Giriş Belgesi ve kimlik tespitinde 

kullanılmak üzere T.C. Nüfus Cüzdanı, Sürücü Belgesi veya pasaport ile yeteri sayıda kurşun 

kalem ve silgi getireceklerdir. 

7 - 1. Sınav Konuları:  

a. Kompozisyon, yazım ve anlatım tekniği - yazılı, 

b. Ekonomi ve Maliye bilgisi (Türkiye Ekonomisi ile Güncel Ekonomik Sorunlar ve 

Maliye Politikası) - test  

c. Hukuk Bilgisi (Anayasa, İdare Hukuku ve İdari Yargı) - test, 

d. Alan bilgisi (mezun olduğu bölümle ilgili) - test, 

olarak dört grup şeklinde uygulanacaktır. 
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7.2. Sınav soru gruplarının toplam puanın tespitindeki ağırlıkları: 

Adayların yazılı sınavdaki başarıları tespit edilirken;  

a. Kompozisyon, yazım ve anlatım tekniği yazılı standart puanı %15,  

b. Ekonomi ve Maliye bilgisi (Türkiye Ekonomisi ile Güncel Ekonomik Sorunlar ve 

Maliye Politikası) testi standart puanı %10, 

c. Hukuk Bilgisi (Anayasa, İdare Hukuku ve İdari Yargı) testi standart puanı %10 ve, 

d. Alan bilgisi testi standart puanı %65, 

oran ağırlığında hesaplanarak toplam puan elde edilecektir. 

7.3. Yazılı sınava giren adaylardan her ders grubundan en az 50 puan almak şartıyla 7.2. 

maddesine göre hesaplanacak ağırlıklı not ortalaması 70 ve üzeri olan adaylar yazılı sınavı 

barajını geçmiş sayılacaktır. 

8 - Sonuç ilanı ve sözlü sınava çağrılacak aday sayıları: 

8.1. Yazılı sınavda başarı gösteren en yüksek puanlı adaydan başlamak ve ataması 

yapılacak kadro sayısının beş katı olmak üzere;  

İnşaat mühendisliği bölümü mezunlarından ilk 5,  

Bilgisayar mühendisliği bölümü mezunlarından ilk 5,  

Fizik mühendisliği bölümü mezunlarından ilk 5, 

Mimarlık bölümü mezunlarından ilk 5, 

Çevre mühendisliği bölümü mezunlarından ilk 10,  

Harita mühendisliği bölümü mezunlarından ilk 10 ve,  

Şehir ve Bölge Planlama bölümü mezunlarından ilk 10 aday olmak üzere toplam 50 aday 

sözlü sınava davet olunacaktır.  

8.2. Yazılı sınav sonuçları 15 Temmuz 2015 tarihi saat 17.00’ye kadar açıklanarak Bilim, 

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı (http://teftis.sanayi.gov.tr/) internet 

adresinden, Rehberlik ve Teftiş Başkanlığının çalışma adresi olan GMK Bulvarı 128/B 

adresindeki ek bina kapısında ilan edilecektir.  

8.3. Sözlü sınava girecek adayların başvuru formunda belirtikleri adreslerine taahhütlü 

mektup ile sınavın yeri, günü ve saati bildirilecek ve ayrıca (http://teftis.sanayi.gov.tr/) internet 

adresinden de duyurulacaktır. Başarılı olamayanlar sözlü sınava alınmayacaklardır. Sözlü sınava 

girmeye hak kazanamayanlara ayrıca tebligat yapılmayacaktır. 

9 - Sınav sonucuna itiraz edilmesi: 

Adaylar, sonuçların kendilerine tebliğinden itibaren 10 gün içerisinde yazılı ve sözlü sınav 

sonuçları için Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Rehberlik ve Teftiş Başkanlığına itiraz 

edebilecekler ve itiraz tarihinden itibaren 5 iş günü içerisinde itirazlar sonuçlandırılarak 

adreslerine bildirilecektir. 

10 - Yazılı sınavı kazanan adaylardan, sözlü sınav için istenecek belgeler: 

10.1. 4,5x6 ebadında son bir yıl içinde çekilmiş 3 adet fotoğraf, 

10.2. Kendi el yazısı ile yazılmış meslek veya işleri, eğitim durumu, kendisi hakkında 

bilgi verebilecek iki kişinin adları ve adresleri, yüksek öğretimden sonra ne gibi işler yaptığını 

belirten özgeçmişi. 

10.3. Varsa, yabancı dil bilgi düzeyini gösteren belge ya da (bizzat Başkanlığa belgenin 

aslı ile birlikte gelinmesi durumunda) Başkanlıkça onaylı sureti. 

10.4. Yazılı sınavı kazanan adaylar yukarıda yer alan belgeleri ve bilgileri sınav 

sonucunun internet ortamında ilanı ya da sonucun kendilerine tebliği tarihinden itibaren 

Başkanlığa ulaştıracaklardır ya da bizzat gelerek teslim edeceklerdir. Ancak bu bilgi ve belgelerin 

her koşulda sözlü sınavın yapılacağı tarihten önce Başkanlığa ulaştırılması gerekmektedir. 
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11 - Sözlü sınav konuları ve sözlü sınavın başarılması: 

11.1. Sözlü sınava girmeyi hak eden adaylara yazılı sınav konu gruplarından sorular 

yöneltilecek olup ayrıca; adayların genel kültür bilgilerinin yoklanması yanında, zeka, anlama, 

algılama, anlatım ve temsil yeteneği gibi özellikleri de değerlendirilerek, sözlü sınav için tek bir 

not verilecektir. 

11.2. Sözlü sınav notu ortalaması 100 tam puan üzerinden 70 ve üzeri olan adaylar sözlü 

sınavda başarılı sayılacaktır. 

12 - Müfettiş Yardımcılığı yazılı ve sözlü giriş sınavının kazanılması: 

12.1. Müfettiş yardımcılığı giriş sınavının yazılı ve sözlü bölümlerinden ayrı ayrı başarılı 

olanların ortalama puanları esas alınarak ve en yüksek puandan başlamak üzere her meslek 

grubundan atanacak aday sayısı kadar kişi asıl ve yine başarı sırasına göre bir o kadarı da yedek 

olarak müfettiş yardımcılığı giriş sınavı kazanmış sayılacaktır. 

12.2. Adayların giriş sınav notunun eşitliği halinde; yazılı sınav notu yüksek olan, yazılı 

sınav notunun eşitliği halinde yaşı küçük olan aday başarı sıralamasında öncelik kazanacaktır. 

13 - Sözlü sınavı kazanan adaylardan atama sırasında istenecek bilgi ve belgeler: 

13.1. Adayın, yurdun her yerinde görev yapmaya ve her türlü iklim ve yolculuk 

koşullarına dayanıklı olduğuna dair yazılı beyanı, 

13.2. Askerlikle ilişiğinin olmadığına dair yazılı beyan, 

13.3. Adli sicil kaydının bulunmadığına dair yazılı beyan. 

13.4. Aşağıda belirtilen meslek gruplarından sınavı kazanan adaylar arasından istekli 

olanlar öncelikli olmak üzere, istekli çıkmaması halinde ise 12.1 numaralı maddeye göre 

yapılacak sıralama sonucunda daha az puanı olan 1 çevre mühendisi ile bir şehir ve bölge 

planlamacısı İstanbul Grup Başkanlığında, 1 harita mühendisi ile inşaat mühendisi ise İzmir Grup 

Başkanlığında, teorik eğitimin tamamlanmasını müteakiben Bakanlığımızca uygun görülecek bir 

tarihte görevlendirilecektir.  

14 - Asil adaylardan ataması yapılamayan veya ataması yapıldığı halde göreve başlamayan 

ya da göreve başladıktan sonra üç ay içerisinde ayrılanların meslek grubuna göre yerine aynı 

gruptan, aynı gruptan atanacak yedek aday yoksa sınavı kazanan diğer yedek adaylar arasından 

başarı sırasına göre atama yapılacaktır. 

15 - Adayların bilgi ve beyanları ile ilgili yasal sorumlulukları: 

Sınavı kazanan adayların bu madde gereğince yaptıkları beyanların ve sundukları 

belgelerin doğru olmaması halinde sınavları geçersiz sayılacak, atamaları yapılmayacak, atamaları 

yapılmış olsa bile bu durumun sonradan ortaya çıkması halinde atamaları iptal edileceği gibi, bu 

nedenle hiçbir hak talep edemeyecekler ve haklarında gerçeğe aykırı beyanda bulunmaları 

gerekçesiyle 26/09/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun ilgili hükümleri uygulanmak 

üzere Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunulacaktır. Ayrıca adaylar, sınava müracaat 

sırasında bu maddede belirtilen bir hususun meydana gelmesi halinde hiçbir hak talebinde 

bulunmayacaklarını yazılı sınav yerinde imzalayacakları Başvuru Formu ile taahhüt edeceklerdir.  

ÖNEMLİ HATIRLATMA: Sınav ve kurumsal bilgiler hakkındaki açıklama ve muhtemel 

sorularınız için “(http://teftis.sanayi.gov.tr/” internet sayfamızdaki “Müfettiş Yardımcılığına Giriş 

Tanıtım Sunusu” ve “Sıkça Sorulan Sorular” başlıklı dokümanlardan bilgi edinebilirsiniz. 

Sınavda bütün adaylarımıza başarılar dileriz. 4659/1-1 
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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğünden: 

İhalelere Katılmaktan Yasaklama Kararı İlanı: 

Petrol Ofisi A.Ş. ile şirket sermayesinin yarısından fazla hissesine sahip ortağı Doğan 

Şirketler Grubu Holding A.Ş. ve Petrol Ofisi A.Ş.'nin sermayesinin yarısından fazla hisselerine 

sahip bulunduğu Petrol Ofisi Arama Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş., Petrol Ofisi Akdeniz 

Rafinerisi Sanayi ve Ticaret A.Ş., Petrol Ofisi Gaz iletim A.Ş., Petrol Ofisi Alternatif Yakıtlar 

Toptan Satış A.Ş., Erk Petrol Yatırımları A.Ş., Po Petrofinance N.V., Petrol Ofisi Gürcistan Ltd. 

Şti., Kıbrıs Türk Petrolleri Ltd. ve Po Oil Financing Ltd. hakkında, mücbir sebep göstermeksizin 

sözleşme hükümlerine uygun olarak taahhüdünü yerine getirmediğinden, 4735 sayılı Kamu İhale 

Sözleşmeleri Kanunu'nun 26. maddesi hükmü gereğince 1 (bir) yıl süre ile bütün kamu kurum ve 

kuruluşlarının ihalelerine katılmaktan yasaklanmasına ilişkin olarak Bakanlık Makamının 

20.04.2009 tarih ve 91 sayılı "Olur"u ile söz konusu yasaklama kararı 21.04.2009 tarih, 27207 

sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. 

Petrol Ofisi A.Ş. tarafından, Bakanlığımız aleyhine Ankara 12. İdare Mahkemesinin 

E.2009/535 sayılı esasında kayıtlı dosya üzerinden açılan davada; Mahkemesince 17.07.2009 

tarihinde ihaleden yasaklama kararının "yürütülmesinin durdurulmasına" karar verildiğinden, 

Mahkeme kararı doğrultusunda dava konusu 20.04.2009 tarih ve 91 sayılı yasaklama kararı 

Bakanlık Makamının 17.08.2009 tarih ve 183 sayılı" Olur"u ile kaldırılmış, iptal kararı 

26.08.2009 tarih ve 27331 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmıştır. 

Bilahare, Ankara 12. İdare Mahkemesinin 10.12.2009 tarih ve E.2009/535, K.2009/1663 

sayılı kararı ile "dava konusu işlemin iptaline" karar verilmiştir. Söz konusu karar hakkında 

Bakanlığımızca yapılan temyiz başvurusu sonucu; Danıştay 13. Dairesinin 24.03.2014 tarih ve 

E.2010/2565, K.2014/1125 sayılı kararı ile "(...) davalı idarece ihalelerden yasaklama yönünde 

tesis edilen işlemde hukuka aykırılık ve dava konusu işlemin iptali yolundaki İdare Mahkemesi 

Mahkeme kararında da hukuka isabet bulunmamaktadır. 

Açıklanan nedenlerle; temyiz isteminin kabulü" ile (... ) Ankara 12. İdare Mahkemesinin 

10.12.2009 tarih ve E.2009/535, K.2009/1663 sayılı kararının bozulmasına yeniden bir karar 

verilmek üzere dosyanın anılan Mahkeme'ye gönderilmesine," karar verilmiştir. 

Davacı tarafın, Danıştay 13. Dairesince verilen 24.03.2014 tarih ve E.2010/2565, 

K.2014/1125 sayılı "bozma kararı"nın düzeltilmesi istemiyle yaptığı başvurusu sonucu, Danıştay 

13. Dairesinin 09.02.2015 tarih ve E.2014/2977, K.2015/443 sayılı kararı ile; "kararın 

düzeltilmesi isteminin reddine" karar verilmiştir. 

Petrol Ofisi A.Ş. ile şirket sermayesinin yarısından fazla hissesine sahip ortağı Doğan 

Şirketler Grubu Holding A.Ş. ve Petrol Ofisi A.Ş.'nin sermayesinin yarısından fazla hisselerine 

sahip bulunduğu Petrol Ofisi Arama Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş., Petrol Ofisi Akdeniz 

Rafinerisi Sanayi ve Ticaret A.Ş., Petrol Ofisi Gaz İletim A.Ş., Petrol Ofisi Alternatif Yakıtlar 

Toptan Satış A.Ş., Erk Petrol Yatırımları A.Ş., Po Petrofinance N.V., Petrol Ofisi Gürcistan Ltd. 

Şti., Kıbrıs Türk Petrolleri Ltd. ve Po Oil Financing Ltd. 'nin, 4735 sayılı Kamu İhale 

Sözleşmelerinin Kanunu'nun 26 ncı maddesi hükmü gereğince 1 (bir) yıl süre ile bütün kamu 

kurum ve kuruluşlarının ihalelerine katılmaktan yasaklanması kararının iptaline yönelik olarak 

alınan 17.08.2009 tarih ve 183 sayılı Bakan Olur'unun iptali ile adı geçen şirketler hakkında 

verilen "Yasaklama Kararı'nın, kalan süre yönünden (237 gün) yeniden tesisi hususunda alınan 

13.05.2015 tarih 110 sayılı Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Olur'u doğrultusunda anılan 

şirketlerin, kalan süre olan (237 gün) yasaklanmasına karar verilmiştir. 

İlan olunur. 4672/1-1 
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Gençlik ve Spor Bakanlığı Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumundan: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI DÜZELTME İLANI 

1. İhale Kayıt Numarası (İKN) 2014/174363 

2. Yasaklama Kararı Veren 

Bakanlık/Kurum 
Gençlik ve Spor Bakanlığı 

3. İhaleyi Yapan İdarenin  

Adı 
Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar 

Kurumu Denizli Bölge Müdürlüğü 
İl/İlçe Pamukkale/DENİZLİ 

Adresi Pelitlibağ Mah. 3406 Sokak No: 4 Tel-Faks 0 258 212 85 09-0 258 212 26 27 

Posta Kodu 20020 E-Mail denizli@kyk.gov.tr 

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi 5. Ortak ve/veya Ortaklıkların 

Adı/Unvanı 

Nasıroğlu Enerji Taşıma Dış Tic. İnş. 

Gayrimen. İtha. İhrac. San. ve Tic. Ltd. 

Şti. 

 

Adresi 

Vali Mithat Bey Mahallesi 1404 

Koçubey Cad. Oluşum Apt. No: 19/B 

Kat No: 33 İpekyolu/VAN 

 

T.C. Kimlik No.   

Vergi Kimlik/ 

Mükellefiyet No. 
5270143003  

Kayıtlı Olduğu 

Ticaret/Esnaf Odası 
Van Ticaret ve Sanayi Odası  

Ticaret/Esnaf Sicil 

No. 
7714  

6. Yasaklama 

Süresi 
Ay (  ) Yıl (1) 

7. Yasaklamanın 

Dayanağı ve Kapsamı 

a-4734 

KİK 
(X) 

b-4735 

KİSK 
(  ) 

 

c-2886 DİK (  ) d-Diğer Mevzuat (  ) 

Tüm İhalelerden (X) Tüm İhalelerden (  ) 

Bakanlık İhalelerinden (  ) Bakanlık İhalelerinden (  ) 

Kurum İhalelerinden (  ) Kurum İhalelerinden (  ) 

Not: 08/05/2015 tarih ve 29349 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan ilanımız, yukarıdaki 

şekilde düzeltilmiştir. 

İlgililere duyurulur. 4679/1-1 
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

1. İhale Kayıt Numarası (İKN) 2012/145362 

2. Yasaklama Kararı Veren 

Bakanlık/Kurum 
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 

3. İhaleyi Yapan İdarenin  

Adı Yapı İşleri Genel Müdürlüğü İl/İlçe ANKARA/Dikmen - Çankaya 

Adresi Çetin Emeç Bulvarı No: 5 Tel-Faks (0312) 4800810 - (0312) 4800945 

Posta Kodu 6450 E-Mail yigm@csb.gov.tr 

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi 5. Ortak ve/veya Ortaklıkların 

Adı/Unvanı Yeşim SANIR - Sanır İnşaat 
Sanır İnşaat Taahhüt Mimarlık 

Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti. 

Adresi 

Hoşdere Cad. Reşat Nuri Sok. Çankaya 

Park Evleri 52/1 C Blok Çankaya / 

ANKARA 

Hoşdere Cad. Reşat Nuri Sok. 

Çankaya Park Evleri 52/1 C Blok 

Çankaya / ANKARA 

T.C. Kimlik No. 24055677208  

Vergi Kimlik/ 

Mükellefiyet No. 
 

Seğmenler V.D. VKN: 

7440473793 

Kayıtlı Olduğu 

Ticaret/Esnaf Odası 
Ankara Tic. Odası Ankara Tic. Odası 

Ticaret/Esnaf Sicil 

No. 

Tic. Sicil No: 289813, 

Oda Sicil No: 35/5723 
Tic. Sicil No: 291971 

6. Yasaklama 

Süresi 
Ay (  ) Yıl (2) 

7. Yasaklamanın 

Dayanağı ve Kapsamı 

a-4734 

KİK 
(  ) 

b-4735 

KİSK 
(X) 

 

c-2886 DİK (  ) d-Diğer Mevzuat (  ) 

Tüm İhalelerden (  ) Tüm İhalelerden (  ) 

Bakanlık İhalelerinden (  ) Bakanlık İhalelerinden (  ) 

Kurum İhalelerinden (  ) Kurum İhalelerinden (  ) 

 4684/1-1 
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Milli Eğitim Bakanlığından: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

1. İhale Kayıt Numarası (İKN)  

2. Yasaklama Kararı Veren 

Bakanlık/Kurum 
MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI 

3. İhaleyi Yapan İdarenin  

Adı 
ALTINORDU İLÇE MİLLİ 

EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 
İl/İlçe ALTINORDU/ORDU 

Adresi 
SARAY MAH. ULU KONAK 

CAD. NO:5 ALTINORDU/ORDU 
Tel-Faks 0 (452) 223 16 31-0 (452) 225 01 44 

Posta Kodu 52089 E-Mail altinordu52@meb.gov.tr 

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi 5. Ortak ve/veya Ortaklıkların 

Adı/Unvanı YAŞAR YÜKSEL  

Adresi 
GÜZELYURT MAH. ALACAK SOK. 

NO: 158 ULUBEY / ORDU 
 

T.C. Kimlik No. 48502668380  

Vergi Kimlik/ 

Mükellefiyet No. 
YOK  

Kayıtlı Olduğu 

Ticaret/Esnaf Odası 
YOK  

Ticaret/Esnaf Sicil 

No. 
YOK  

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. 

 4680/1-1 
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Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğünden: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

1. İhale Kayıt Numarası (İKN) 2015/9245 

2. Yasaklama Kararı Veren 

Bakanlık/Kurum 
ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI 

3. İhaleyi Yapan İdarenin  

Adı 
Eti Maden İşletmeleri Genel 

Müdürlüğü 
İl/İlçe ANKARA/Keçiören 

Adresi 
Ayvalı Mah. Halil Sezai Erkut 

Cad. Afra Sok. No: 1 Etlik 
Tel-Faks (0 312)294 22 00/(0 312)294 22 45 

Posta Kodu 06010 E-Mail  

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi 5. Ortak ve/veya Ortaklıkların 

Adı/Unvanı DRL Mühendislik - Sefa DİRİL 

Tasfiye Halinde YSM Endüstriyel 

Elektronik Sanayi Ticaret Limited 

Şirketi 

Adresi 
Yenidoğan Mahallesi Numunebağ Cad. 

No: 74 D: 34 Bayrampaşa/İSTANBUL 

Atatürk Mah. 603. Sk. No: 5 A Blok 

K.1 D.4 Esenyurt/İSTANBUL 

T.C. Kimlik No. 61816112882  

Vergi Kimlik/ 

Mükellefiyet No. 
3010285294  

Kayıtlı Olduğu 

Ticaret/Esnaf Odası 
İSTANBUL İSTANBUL 

Ticaret/Esnaf Sicil 

No. 
809865-0 616317-0 

6. Yasaklama 

Süresi 
Ay (6) Yıl (  ) 

7. Yasaklamanın 

Dayanağı ve Kapsamı 

a-4734 

KİK 
(X) 

b-4735 

KİSK 
(  ) 

 

c-2886 DİK (  ) d-Diğer Mevzuat (  ) 

Tüm İhalelerden (  ) Tüm İhalelerden (  ) 

Bakanlık İhalelerinden (  ) Bakanlık İhalelerinden (  ) 

Kurum İhalelerinden (  ) Kurum İhalelerinden (  ) 

Yasaklama Kararı Aşağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 

1 - İKN: İstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan 

yasaklamalarda doldurulacaktır. 

2 - T.C. Kimlik No: Yasaklananın gerçek kişi olması durumunda doldurulacaktır. 

3 - Kayıtlı olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No: Herhangi bir ticaret veya 

esnaf odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 

4 - Diğer Mevzuat: İstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların 

dışındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 

5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların: 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı 

Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm 

doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kişinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir. 

 4681/1-1 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

ŞANLIURFA KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

Toplantı Tarihi ve No : 12.05.2015-128 TOPLANTI YERİ 

Karar Tarihi ve No : 12.05.2015-1573 ŞANLIURFA 

Şanlıurfa ili, Eyyübiye ilçesi, Koçören Mahallesi, Şanlıurfa Gaziantep Karayolunun 24. 

km de, yolun güneyinde, Sarımağara olarak adlandırılan bölgede yer alan mağaraların tescil 

edilmesine ilişkin 30.03.2015 tarih ve 324278 sayılı BİMER başvurusu, Şanlıurfa Kültür 

Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü uzmanlarının hazırladığı 05.05.2015 tarihli tespit 

raporu okundu. Konunun dosyası, öneri tescil fişi ile sit alanı haritası, bilgi ve belgeler incelendi. 

Yapılan görüşmeler sonucunda:  

Şanlıurfa ili, Eyyübiye ilçesi, Koçören Mahallesi, Şanlıurfa Gaziantep Karayolunun 24. 

km de, yolun güneyinde, Sarımağara olarak adlandırılan bölgede yer alan mağaraların ve kaya 

mezarının bulunduğu alanın 2863 sayılı Yasa kapsamında korunması gerekli taşınmaz kültür 

varlığı özelliği göstermesi nedeniyle ekli 1/5000 ölçekli haritada sınırları sayısal koordinatları ile 

gösterildiği şekilde I. Derece Arkeolojik Sit Alanı olarak tesciline; 

Sarımağaralar ve kaya mezarı I. Derece Arkeolojik Sit Alanı Koruma Kullanma 

Koşulları’nın:  

1. Bilimsel çalışmalar dışında aynen korunacak sit alanıdır. 

2. Kesinlikle hiçbir yapılaşmaya izin verilemez. 

3. Resmi ve özel kuruluşlarca zorunlu durumlarda yapılacak alt yapı uygulamaları için 

müze müdürlüğünün ve varsa kazı başkanının görüşüyle yapılmak istenen uygulama 

Kurulumuzca değerlendirilir. 

4. Toprağın sürülmesine dayanan tarımsal faaliyetler kesinlikle yasaktır. Ağaçlandırmaya 

gidilemez. Yalnızca mevcut ağaçlardan ürün alınabilir. 

5. Taş, toprak, kum vb. alınamaz. Kireç, taş, tuğla, mermer, kum, maden vb. ocakları 

açılamaz. Toprak, cüruf, çöp, sanayi atığı ve benzeri malzeme dökülemez. 

6. Parsellere ilişkin tevhit ve ifraz işlemleri, taşınmaz kültür varlıklarının mahiyetine tesir 

etmeyecek şekilde Kurulumuzdan izin almak koşuluyla yapılabilir.  

şeklinde altı madde olarak belirlenmesine karar verildi. 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

ŞANLIURFA KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

Toplantı Tarihi ve No : 14.05.2015-130 TOPLANTI YERİ 

Karar Tarihi ve No : 14.05.2015-1609 ŞANLIURFA 

Adıyaman ili, Merkez ilçesi, Boğazözü Köyü, Kemerkaya Mevkiinde yer alan ve 

Adıyaman Müze Müdürlüğü uzmanlarınca tespit edilen kaya mezarlarının 2863 sayılı Yasa 

kapsamında tescil edilmesine ilişkin Adıyaman İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü’nün 

04.03.2015/489 sayılı yazısı, Şanlıurfa Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü 

uzmanlarının 24/04/2015 tarihli raporu okundu. Fotoğraflar, 1/5000 ölçekli öneri sit alanı haritası, 

öneri tescil fişi, bilgi ve belgeler incelendi. Yapılan görüşmeler sonucunda:  

Adıyaman ili, Merkez ilçesi, Boğazözü Köyü, Kemerkaya Mevkiinde bulunan nekropol 

alanının korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı özelliği göstermesi nedeniyle: Ekli 1/5000 

ölçekli haritada sınırları koordinatları ile gösterildiği şekliyle 2863 sayılı Yasa kapsamında, I. 

Derece Arkeolojik Sit Alanı olarak tescil edilmesine; taşınmazın tapu kütüğüne Tapu 

Müdürlüğünce “korunması gerekli taşınmaz kültür varlığıdır” şerhinin düşülmesine; Kültür ve 

Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu’nun 05.11.1999/658 sayılı ilke kararı doğrultusunda: 

“Kemerkaya Nekropolü I. Derece Arkeolojik Sit Alanı” Koruma ve Kullanma Şartlarının: 

1. Bilimsel çalışmalar dışında aynen korunacak bir sit alanıdır. 

2. Yeni yapılaşmaya izin verilemez. 

3. Resmi ve özel kuruluşlarca zorunlu durumlarda yapılacak alt yapı uygulamaları için 

müze müdürlüğünün ve varsa kazı başkanının görüşüyle yapılmak istenen uygulama 

Kurulumuzca değerlendirilir. 

4. Yeni tarımsal alanlar açılamaz. Mevcut tarımsal kullanımlar sürdürülebilir. Mevcut 

ağaçlardan ürün alınabilir. Sınırlı mevsimlik tarımsal faaliyetler devam edebilir. 

5. Taş, toprak, kum vb. alınmasına, kireç, taş, tuğla, mermer, kum, maden vb ocakların 

açılmasına, toprak, cüruf, çöp, sanayi atığı vb malzeme dökülmesine izin verilemez. 

6. Parsellere ilişkin tevhit ve ifraz işlemleri, taşınmaz kültür varlıklarının mahiyetine tesir 

etmeyecek şekilde Kurulumuzdan izin almak koşuluyla yapılabilir. 

şeklinde altı madde olarak belirlenmesine karar verildi. 



Sayfa : 378 RESMÎ GAZETE 27 Mayıs 2015 – Sayı : 29368 

 

 

 4639/1-1 



27 Mayıs 2015 – Sayı : 29368 RESMÎ GAZETE Sayfa : 379 

 

Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

ŞANLIURFA KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

Toplantı Tarihi ve No : 14.05.2015-130 TOPLANTI YERİ 

Karar Tarihi ve No : 14.05.2015-1608 ŞANLIURFA 

Adıyaman ili, Merkez ilçesi, Boğazözü Köyünde yapılacak olan kadastro çalışmaları ile 

ilgili Adıyaman Kadastro Müdürlüğü’nün 21.03.2014/1187 sayılı kurum görüşüne istinaden 

tespiti yapılan, Boğazözü Köyü Kalburcu Mezrasında yer alan kaya mezarı ve işliklerin 2863 

sayılı Yasa kapsamında korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı özelliği göstermesinden dolayı 

I. Derece Arkeolojik Sit Alanı olarak tescil edilmesine ilişkin, Şanlıurfa Kültür Varlıklarını 

Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü uzmanlarının 24/04/2015 tarihli raporu, fotoğraflar, 1/5000 

ölçekli öneri sit alanı haritası, öneri tescil fişi, bilgi ve belgeler incelendi. Yapılan görüşmeler 

sonucunda:  

Adıyaman ili, Merkez ilçesi, Boğazözü Köyü, Kalburcu Mezrası sınırlarında bulunan 

Roma dönemine ait arkeolojik buluntuların korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı özelliği 

göstermesi nedeniyle: Ekli 1/5000 ölçekli haritada sınırları koordinatları ile gösterildiği şekliyle 

2863 sayılı Yasa kapsamında, I._Derece Arkeolojik Sit Alanı olarak tescil edilmesine, taşınmazın 

tapu kütüğüne Tapu Müdürlüğünce “korunması gerekli taşınmaz kültür varlığıdır” şerhinin 

düşülmesine; Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu’nun 05.11.1999/658 sayılı 

ilke kararı doğrultusunda: 

“Kalburcu Roma Yerleşimi I. Derece Arkeolojik Sit Alanı” Koruma ve Kullanma 

Şartlarının: 

1. Bilimsel çalışmalar dışında aynen korunacak bir sit alanıdır. 

2. Yeni yapılaşmaya izin verilemez. 

3. Resmi ve özel kuruluşlarca zorunlu durumlarda yapılacak alt yapı uygulamaları için 

müze müdürlüğünün ve varsa kazı başkanının görüşüyle yapılmak istenen uygulama 

Kurulumuzca değerlendirilir. 

4. Yeni tarımsal alanlar açılamaz. Mevcut tarımsal kullanımlar sürdürülebilir. Mevcut 

ağaçlardan ürün alınabilir. Sınırlı mevsimlik tarımsal faaliyetler devam edebilir. 

5. Taş, toprak, kum vb. alınmasına, kireç, taş, tuğla, mermer, kum, maden vb. ocakların 

açılmasına, toprak, cüruf, çöp, sanayi atığı vb malzeme dökülmesine izin verilemez. 

6. Parsellere ilişkin tevhit ve ifraz işlemleri, taşınmaz kültür varlıklarının mahiyetine tesir 

etmeyecek şekilde Kurulumuzdan izin almak koşuluyla yapılabilir. 

Şeklinde altı madde olarak belirlenmesine karar verildi. 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

SİVAS KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

   58.06.98 

Toplantı Tarihi ve No : 29.04.2015-124 TOPLANTI YERİ 

Karar Tarihi ve No : 29.04.2015-2083 SİVAS 

Sivas İli, Kangal İlçesi, Elkondu Köyü, Kaleardı ve Köyiçi Mevkiilerinde sit alanı dışında 

yer alan tapunun 124 ada, 42, 50, 51, 129, 130 parsellerinde kayıtlı, mülkiyetleri Özel, Elkondu 

Köyü Tüzel Kişiliği ile Kamu Orta Malına ait taşınmazlar üzerinde tespit edilen Kale Tepe 

Höyüğü’nün tescilinin değerlendirilmesi istemini içeren Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü 

raportörlerinin 29.12.2014 tarihli ve 512 sayılı inceleme raporu ile tescile ilişkin Kurum görüş 

yazıları okundu, dosyasındaki bilgi ve belgeler incelendi, yapılan görüşme sonunda; 

Sivas İli, Kangal İlçesi, Elkondu Köyü, Kaleardı ve Köyiçi Mevkiilerinde yer alan 

tapunun 124 ada, 42, 50, 51, 129, 130 parsellerinde kayıtlı taşınmazlar üzerinde tespit edilen Kale 

Tepe Höyüğü’nün 2863 sayılı Kanun’un 6. maddesinde belirtilen yerlerden olması nedeniyle I. 

derece arkeolojik sit alanı olarak tescil edilmesine, I. derece arkeolojik sit sınırının kararımız eki 

1/2000 ölçekli haritada işaretlendiği şekliyle belirlenmesine, hazırlanan sit fişinin onaylanmasına;  

Kale Tepesi Höyüğü I. derece arkeolojik sit geçiş dönemi koruma esasları ve kullanma 

şartlarının, Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu’nun 05.11.1999 tarih ve 658 

sayılı ilke kararı doğrultusunda, bu alanlarda;  

- kesinlikle hiçbir yapılaşmaya izin verilmemesine, 

- imar planlarında aynen korunacak sit alanı olarak belirlenmesine,  

- bilimsel amaçlı kazıların dışında hiçbir kazı yapılamayacağına, ancak; resmi ve özel 

kuruluşlarca zorunlu durumlarda yapılacak alt yapı uygulamaları için müze müdürlüğünün ve 

varsa kazı başkanının görüşüyle konunun koruma kurulunda değerlendirilmesine,  

- yeni tarımsal alanların açılmamasına, yalnızca sınırlı mevsimlik tarımsal faaliyetlerin 

devam edebileceğine, koruma kurullarınca uygun görülmesi halinde seracılığa devam 

edilebileceğine,  

- toprağın sürülmesine dayanan tarımsal faaliyetlerin kesinlikle yasaklanmasına, 

ağaçlandırmaya gidilmemesine, yalnızca mevcut ağaçlardan ürün alınabileceğine, 

- taş, toprak, kum vb. alınmamasına, kireç, taş, tuğla, mermer, kum, maden vb. ocakların 

açılmamasına, toprak, curuf, çöp, sanayi atığı ve benzeri malzeme dökülmemesine,  

- taşınmaz kültür varlıklarının mahiyetine tesir etmeyecek şekilde koruma kurulundan izin 

almak koşuluyla birleştirme (tevhit) ve ayırma (ifraz) yapılabileceği şeklinde belirlenmesine karar 

verildi.  
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

SİVAS KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

   44.01.62 

Toplantı Tarihi ve No : 29.04.2015-124 TOPLANTI YERİ 

Karar Tarihi ve No : 29.04.2015-2096 SİVAS 

Malatya İli, Akçadağ İlçesi, Karanlıkdere (Aydınlar) Mahallesi, Kurban Kolu Mevkiinde 

yer alan, tapunun 1024 parselinde kayıtlı, mülkiyeti Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğüne ait 

taşınmazdaki Fırıntepe (Kalendertepe) I-II-III-IV Tüm ülüslerinin tescillerine yönelik 13.03.2012 

tarihli ve 28232 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan Korunması Gerekli Taşınmaz Kültür 

Varlıklarının ve Sitlerin Tespit ve Tescili Hakkındaki Yönetmelik kapsamında gerekli belgelerin 

hazırlanarak Kurulumuza sunulmasına ilişkin Kurulumuzun 23.01.2015 tarihli ve 1949 sayılı 

kararı, Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü raportörünün 27.04.2015 tarihli ve 309 sayılı dosya 

inceleme raporu ile tescile ilişkin Kurum görüş yazıları okundu, dosyasındaki bilgi ve belgeler 

incelendi, yapılan görüşme sonunda; 

Malatya İli, Akçadağ İlçesi, Karanlıkdere (Aydınlar) Mahallesi, Kurban Kolu Mevkiinde 

yer alan, tapunun 1024 parselinde kayıtlı taşınmazdaki Fırıntepe (Kalendertepe) I-II-III-IV 

Tümülüslerinin 2863 sayılı Kanun’un 6. maddesinde belirtilen yerlerden olması nedeniyle I. 

derece arkeolojik sit alanı olarak tescil edilmesine, I. derece arkeolojik sit sınırının kararımız eki 

krokide işaretlendiği şekliyle belirlenmesine, hazırlanan sit fişinin onaylanmasına;  

Fırıntepe (Kalendertepe) I-II-III-IV Tümülüsleri I. derece arkeolojik sit geçiş dönemi 

koruma esasları ve kullanma şartlarının, Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek 

Kurulu’nun 05.11.1999 tarih ve 658 sayılı ilke kararı doğrultusunda, bu alanlarda;  

- kesinlikle hiçbir yapılaşmaya izin verilmemesine, 

- imar planlarında aynen korunacak sit alanı olarak belirlenmesine,  

- bilimsel amaçlı kazıların dışında hiçbir kazı yapılamayacağına, ancak; resmi ve özel 

kuruluşlarca zorunlu durumlarda yapılacak alt yapı uygulamaları için müze müdürlüğünün ve 

varsa kazı başkanının görüşüyle konunun koruma kurulunda değerlendirilmesine,  

- yeni tarımsal alanların açılmamasına, yalnızca sınırlı mevsimlik tarımsal faaliyetlerin 

devam edebileceğine, koruma kurullarınca uygun görülmesi halinde seracılığa devam 

edilebileceğine,  

- toprağın sürülmesine dayanan tarımsal faaliyetlerin kesinlikle yasaklanmasına, 

ağaçlandırmaya gidilmemesine, yalnızca mevcut ağaçlardan ürün alınabileceğine, 

- taş, toprak, kum vb. alınmamasına, kireç, taş, tuğla, mermer, kum, maden vb. ocakların 

açılmamasına, toprak, curuf, çöp, sanayi atığı ve benzeri malzeme dökülmemesine,  

- taşınmaz kültür varlıklarının mahiyetine tesir etmeyecek şekilde koruma kurulundan izin 

almak koşuluyla birleştirme (tevhit) ve ayırma (ifraz) yapılabileceği şeklinde belirlenmesine karar 

verildi.  
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

SİVAS KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

   58.00.588 

Toplantı Tarihi ve No : 29.04.2015-124 TOPLANTI YERİ 

Karar Tarihi ve No : 29.04.2015-2080 SİVAS 

Sivas İli, Merkez, Kızılca Köyü, Alacaçayır Mevkiinde sit alanı dışında yer alan, tapunun 

1111, 1112, 1378 nolu parsellerinde kayıtlı mülkiyetleri özel ve Kamu Orta Malına ait 

taşınmazlar üzerinde tespit edilen Alma Deresi Yerleşim Yerinin tescilinin değerlendirilmesi 

istemini içeren Sivas Valiliği Müze Müdürlüğü’nün 09.02.2015 tarih ve 19007571-150/196-0538 

sayılı yazısı, ekleri; Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü raportörünün 24.04.2015 tarihli ve 291 

sayılı dosya inceleme raporu ile tescile ilişkin Kurum görüş yazıları okundu, dosyasındaki bilgi ve 

belgeler incelendi, yapılan görüşme sonunda; 

Sivas İli, Merkez, Kızılca Köyü, Alacaçayır Mevkiinde yer alan, tapunun 1111, 1112, 

1378 nolu parsellerinde tespit edilen Alma Deresi Yerleşim Yeri ve Tümülüsün 2863 sayılı 

Kanun’un 6. maddesinde belirtilen yerlerden olması nedeniyle I. derece arkeolojik sit alanı olarak 

tescil edilmesine, I. derece arkeolojik sit sınırının kararımız eki krokide işaretlendiği şekliyle 

belirlenmesine, hazırlanan sit fişinin onaylanmasına;  

Alma Deresi Yerleşim Yeri ve Tümülüsün I. derece arkeolojik sit geçiş dönemi koruma 

esasları ve kullanma şartlarının, Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu’nun 

05.11.1999 tarih ve 658 sayılı ilke kararı doğrultusunda, bu alanlarda;  

- kesinlikle hiçbir yapılaşmaya izin verilmemesine, 

- imar planlarında aynen korunacak sit alanı olarak belirlenmesine,  

- bilimsel amaçlı kazıların dışında hiçbir kazı yapılamayacağına, ancak; resmi ve özel 

kuruluşlarca zorunlu durumlarda yapılacak alt yapı uygulamaları için müze müdürlüğünün ve 

varsa kazı başkanının görüşüyle konunun koruma kurulunda değerlendirilmesine,  

- yeni tarımsal alanların açılmamasına, yalnızca sınırlı mevsimlik tarımsal faaliyetlerin 

devam edebileceğine, koruma kurullarınca uygun görülmesi halinde seracılığa devam 

edilebileceğine,  

- Tümülüs üzerinde toprağın sürülmesine dayalı tarımsal faaliyetlerin kesinlikle 

yasaklanmasına, 

- ağaçlandırmaya gidilmemesine, yalnızca mevcut ağaçlardan ürün alınabileceğine, 

- taş, toprak, kum vb. alınmamasına, kireç, taş, tuğla, mermer, kum, maden vb. ocakların 

açılmamasına, toprak, curuf, çöp, sanayi atığı ve benzeri malzeme dökülmemesine,  

- taşınmaz kültür varlıklarının mahiyetine tesir etmeyecek şekilde koruma kurulundan izin 

almak koşuluyla birleştirme (tevhit) ve ayırma (ifraz) yapılabileceği şeklinde belirlenmesine karar 

verildi.  
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

SİVAS KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

   58.04.37 

Toplantı Tarihi ve No : 29.04.2015-124 TOPLANTI YERİ 

Karar Tarihi ve No : 29.04.2015-2081 SİVAS 

Sivas İli, Hafik İlçesi, Gökdün Köyü, Değirmenönü Mevkiinde sit alanı dışında bulunan, 

tapunun 32 ve 33 nolu parsellerinde kayıtlı özel mülkiyete ait taşınmazlar üzerinde tespit edilen 

Eşekgöze Höyüğü’nün tescil edilmesi istemini içeren Sivas Valiliği Müze Müdürlüğü’nün 

03.06.2013 tarih ve 19007571-150/0864-2260 sayılı yazısı, ekleri; Koruma Bölge Kurulu 

Müdürlüğü raportörünün 24.04.2015 tarihli ve 293 sayılı dosya inceleme raporu ile tescile ilişkin 

Kurum görüş yazıları okundu, dosyasındaki bilgi ve belgeler incelendi, yapılan görüşme sonunda; 

Sivas İli, Hafik İlçesi, Gökdün Köyü, Değirmenönü Mevkiinde bulunan, tapunun 32 ve 33 

nolu parsellerinde kayıtlı taşınmazlar üzerinde tespit edilen Eşekgöze Höyüğü’nün 2863 sayılı 

Kanun’un 6. maddesinde belirtilen yerlerden olması nedeniyle I. derece arkeolojik sit alanı olarak 

tescil edilmesine, I. derece arkeolojik sit sınırının kararımız eki haritada işaretlendiği şekliyle 

belirlenmesine, hazırlanan sit fişinin onaylanmasına;  

Eşekgöze Höyüğü I. derece arkeolojik sit geçiş dönemi koruma esasları ve kullanma 

şartlarının, Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu’nun 05.11.1999 tarih ve 658 

sayılı ilke kararı doğrultusunda, bu alanlarda;  

- kesinlikle hiçbir yapılaşmaya izin verilmemesine, 

- imar planlarında aynen korunacak sit alanı olarak belirlenmesine,  

- bilimsel amaçlı kazıların dışında hiçbir kazı yapılamayacağına, ancak; resmi ve özel 

kuruluşlarca zorunlu durumlarda yapılacak alt yapı uygulamaları için müze müdürlüğünün ve 

varsa kazı başkanının görüşüyle konunun koruma kurulunda değerlendirilmesine,  

- yeni tarımsal alanların açılmamasına, yalnızca sınırlı mevsimlik tarımsal faaliyetlerin 

devam edebileceğine, koruma kurullarınca uygun görülmesi halinde seracılığa devam 

edilebileceğine,  

- toprağın sürülmesine dayanan tarımsal faaliyetlerin kesinlikle yasaklanmasına, 

ağaçlandırmaya gidilmemesine, yalnızca mevcut ağaçlardan ürün alınabileceğine, 

- taş, toprak, kum vb. alınmamasına, kireç, taş, tuğla, mermer, kum, maden vb. ocakların 

açılmamasına, toprak, curuf, çöp, sanayi atığı ve benzeri malzeme dökülmemesine,  

- taşınmaz kültür varlıklarının mahiyetine tesir etmeyecek şekilde koruma kurulundan izin 

almak koşuluyla birleştirme (tevhit) ve ayırma (ifraz) yapılabileceği şeklinde belirlenmesine karar 

verildi.  
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Tebliğ
— İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2015/20)
— Bitkisel Üretime Destekleme Ödemesi Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2015/21)
— Tarımsal Sulamaya İlişkin Elektrik Borcu Bulunan Çiftçilere Bu Borçları Ödeninceye Kadar 2015

Yılında Destekleme Ödemesi Yapılmamasına İlişkin Kararın Uygulama Tebliği (No: 2015/23)
— Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği (III-48.5)
— Özelleştirme İdaresi Başkanlığının 25/5/2015 Tarihli ve 2015/ÖİB-K-34 Sayılı Kararı
— Özelleştirme İdaresi Başkanlığının 25/5/2015 Tarihli ve 2015/ÖİB-K-35 Sayılı Kararı
— Özelleştirme İdaresi Başkanlığının 25/5/2015 Tarihli ve 2015/ÖİB-K-36 Sayılı Kararı
— Özelleştirme İdaresi Başkanlığının 25/5/2015 Tarihli ve 2015/ÖİB-K-37 Sayılı Kararı
— Özelleştirme İdaresi Başkanlığının 25/5/2015 Tarihli ve 2015/ÖİB-K-38 Sayılı Kararı
— Özelleştirme İdaresi Başkanlığının 25/5/2015 Tarihli ve 2015/ÖİB-K-39 Sayılı Kararı
— Özelleştirme İdaresi Başkanlığının 25/5/2015 Tarihli ve 2015/ÖİB-K-40 Sayılı Kararı
— Özelleştirme İdaresi Başkanlığının 25/5/2015 Tarihli ve 2015/ÖİB-K-41 Sayılı Kararı

YARGI BÖLÜMÜ

ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI
— Anayasa Mahkemesinin 5/3/2015 Tarihli ve E: 2008/22 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2015/1 Sayılı Kararı
— Anayasa Mahkemesinin 5/3/2015 Tarihli ve E: 2009/35 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2015/2 Sayılı Kararı
— Anayasa Mahkemesinin 5/3/2015 Tarihli ve E: 2010/8 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2015/3 Sayılı Kararı
— Anayasa Mahkemesinin 5/3/2015 Tarihli ve E: 2011/1 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2015/4 Sayılı Kararı
— Anayasa Mahkemesinin 5/3/2015 Tarihli ve E: 2012/47 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2015/5 Sayılı Kararı
— Anayasa Mahkemesinin 5/3/2015 Tarihli ve E: 2013/51 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2015/6 Sayılı Kararı
— Anayasa Mahkemesinin 5/3/2015 Tarihli ve E: 2013/47 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2015/7 Sayılı Kararı
— Anayasa Mahkemesinin 5/3/2015 Tarihli ve E: 2013/54 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2015/8 Sayılı Kararı
— Anayasa Mahkemesinin 5/3/2015 Tarihli ve E: 2013/13 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2015/9 Sayılı Kararı
— Anayasa Mahkemesinin 5/3/2015 Tarihli ve E: 2013/3 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2015/10 Sayılı Kararı
–– Anayasa Mahkemesinin 25/2/2015 Tarihli ve 2013/28 Başvuru Numaralı Kararı
–– Anayasa Mahkemesinin 25/2/2015 Tarihli ve 2013/1834 Başvuru Numaralı Kararı
–– Anayasa Mahkemesinin 25/2/2015 Tarihli ve 2013/3457 Başvuru Numaralı Kararı
–– Anayasa Mahkemesinin 25/2/2015 Tarihli ve 2013/3578 Başvuru Numaralı Kararı
–– Anayasa Mahkemesinin 25/2/2015 Tarihli ve 2013/3803 Başvuru Numaralı Kararı
–– Anayasa Mahkemesinin 25/2/2015 Tarihli ve 2013/4824 Başvuru Numaralı Kararı
–– Anayasa Mahkemesinin 25/2/2015 Tarihli ve 2013/5367 Başvuru Numaralı Kararı
–– Anayasa Mahkemesinin 25/2/2015 Tarihli ve 2013/6581 Başvuru Numaralı Kararı
–– Anayasa Mahkemesinin 25/2/2015 Tarihli ve 2014/1519 Başvuru Numaralı Kararı
–– Anayasa Mahkemesinin 25/2/2015 Tarihli ve 2014/2496 Başvuru Numaralı Kararı
–– Anayasa Mahkemesinin 25/2/2015 Tarihli ve 2014/5897 Başvuru Numaralı Kararı
–– Anayasa Mahkemesinin 25/2/2015 Tarihli ve 2014/10839 Başvuru Numaralı Kararı

NOT: 26/5/2015 tarihli ve 29367 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de Ulusal Meslek Standartlarına Dair
Tebliğler yayımlanmıştır.

İLÂN BÖLÜMÜ
a - Yargı İlânları
b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları
c - Çeşitli İlânlar
– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük

Değerleri


