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       YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

                    T.C.
         BAŞBAKANLIK                                                                         4 Temmuz 2013
       69471265-305-6017

CUMHURBAŞKANLIĞI YÜCE KATINA
           İLGİ: a) 28/6/2013 tarihli ve 69471265-305-5818 sayılı yazımız.
           b) 28/6/2013 tarihli ve 68244839-140.03-203-460 sayılı yazınız.
           2020 Olimpiyat Oyunları adaylığı sunumunda Türk heyetine başkanlık etmek üzere;
1 Temmuz 2013 tarihinde İsviçre’ye giden Başbakan Yardımcısı Ali BABACAN’ın dönüşüne
kadar Başbakan Yardımcılığına, Kalkınma Bakanı Cevdet YILMAZ’ın vekalet etmesi ilgi (b)
yazıyla uygun görülmüştü.
           Ancak, program değişikliği nedeniyle söz konusu seyahate İrlanda ve Belçika’nın da
ilave edilmesini yüksek tasviplerine saygıyla arz ederim.
                                                                                                      Recep Tayyip ERDOĞAN
                                                                                                                   Başbakan

—————
                       T.C.
    CUMHURBAŞKANLIĞI                                                               4 Temmuz 2013
     68244839-140.03-206-465

BAŞBAKANLIĞA
           İLGİ: a) 28/6/2013 tarihli ve 69471265-305-5818 sayılı yazınız.
           b) 28/6/2013 tarihli ve 68244839-140.03-203-460 sayılı yazımız.
           c) 4/7/2013 tarihli ve 69471265-305-6017 sayılı yazınız.
           2020 Olimpiyat Oyunları adaylığı sunumunda Türk heyetine başkanlık etmek üzere,
1 Temmuz 2013 tarihinde İsviçre’ye giden Başbakan Yardımcısı Ali BABACAN’ın dönüşüne
kadar Başbakan Yardımcılığına, Kalkınma Bakanı Cevdet YILMAZ’ın vekâlet etmesi ilgi (b)
yazıyla uygun görülmüştü.
           Ancak, program değişikliği nedeniyle söz konusu seyahate İrlanda ve Belçika’nın da
ilave edilmesi uygundur.
           Bilgilerini rica ederim.
                                                                                                           Abdullah GÜL
                                                                                                      CUMHURBAŞKANI

Başbakanlık
Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır

5 Temmuz 2013
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YÖNETMELİKLER

Avrupa Birliği Bakanlığından:
AVRUPA BİRLİĞİ EĞİTİM VE GENÇLİK PROGRAMLARI YÖNLENDİRME VE

İZLEME KOMİTESİ İLE DANIŞMA KURULUNUN ÇALIŞMA USUL VE
ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK 

MADDE 1 – 14/1/2004 tarihli ve 25346 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Avrupa
Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Yönlendirme ve İzleme Komitesi ile Danışma Kurulunun
Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğin 2 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştiril-
miştir.

“Madde 2 – Bu Yönetmelik, 19/6/1994 tarihli ve 540 sayılı Devlet Planlama Teşkilatı
Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 2 nci maddesine dayanı-
larak hazırlanmıştır.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 3 üncü maddesinde yer alan “Programlar”, “Bakan”
ve “Komite” tanımları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Programlar: Avrupa Birliği ile eğitim, gençlik ve bunlarla ilgili diğer alanlarda işbir-
liğini geliştirmek amacıyla düzenlenen ve kapsamı uluslararası anlaşma veya sözleşmelerle
belirlenmiş olan faaliyetleri,”

“Bakan: Avrupa Birliği Bakanını,”
“Komite: Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Yönlendirme ve İzleme Ko-

mitesini,”
MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 4 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“Madde 4 – Komite, Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programlarının uygulanmasıyla

ilgili genel politikaların belirlenmesi, izlenmesi ve değerlendirilmesi amacıyla, Avrupa Birliği
Bakanlığı bünyesinde kurulmuştur. Programların idari ve mali bakımdan etkin bir şekilde yü-
rütülmesinden Hükümet adına yetkili makam olan ve Komisyon ile ilişkilerde ulusal otorite
olarak görev yapan Komite Bakana karşı sorumludur. Komite görevini yerine getirirken, ulusal
ajanslarla ilgili olarak ulusal otoritelerin ve Komisyonun sorumluluklarını düzenleyen, özellikle
Avrupa Birliği eğitim ve gençlik programlarına ilişkin Avrupa Birliği mevzuatını dikkate alır.
Komite üyeleri tarafsız olarak görev yaparlar.”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 5 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“Madde 5 – Komite; Avrupa Birliği Bakanlığı müsteşar yardımcısının başkanlığında,

Milli Eğitim Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Kalkınma Bakanlığı ve Yük-
seköğretim Kurulu Başkanlığının en az genel müdür seviyesinde görevlendireceği birer üye
ile Avrupa Birliği Bakanlığınca birim amirleri arasından görevlendirilecek üç üye, Gençlik ve
Spor Bakanlığı Gençlik Hizmetleri Genel Müdürü ve Merkez Başkanı olmak üzere on üyeden
oluşur.”

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 7 nci maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde de-
ğiştirilmiştir.

“Komite Sekretaryası
Madde 7 – Komitenin sekretarya hizmetleri Merkez tarafından yerine getirilir.”
MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 18 inci maddesinin başlığı aşağıdaki şekilde değişti-

rilmiştir.
“Danışma Kurulu Sekretaryası”
MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 26 ncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“Madde 26 – Bu Yönetmelik hükümlerini Avrupa Birliği Bakanı yürütür.”
MADDE 8 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 9 – Bu Yönetmelik hükümlerini Avrupa Birliği Bakanı yürütür.
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Sağlık Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı ve Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından:

HİJYEN EĞİTİMİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; gıda üretim ve perakende iş yerlerinde, insani

tüketim amaçlı sular ile doğal mineralli suları üreten iş yerlerinde ve insan bedenine temasın

söz konusu olduğu temizlik hizmetlerinin verildiği iş yerlerinde çalışanlara yönelik hijyen eği-

timi programlarının planlanmasına, eğitimlerin verilmesine, iş yeri sahibinin, işletenlerin ve

çalışanların bu konudaki sorumluluklarına, bu iş yerlerinde çalışmaya engel bulaşıcı hastalık-

ların ve cilt hastalıklarının belirlenmesine ve bu hastalıkların iyileşme hâlinin tespitine ilişkin

usul ve esasları belirlemektir.

Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik aşağıda belirtilen iş kollarını kapsar:

a) Gıda üretim ve perakende iş yerleri.

b) İnsani tüketim amaçlı sular ile doğal mineralli suların üretimini yapan iş yerleri.

c) Kaplıca, hamam, sauna, berber, kuaför, dövme ve pirsing yapılan yerler, masaj ve

güzellik salonları ve benzeri yerler.

ç) Otel, motel, pansiyon ve misafirhane gibi yerler.

d) Komisyon tarafından hijyen eğitimi verilmesi uygun görülen diğer iş kolları.

(2) Bu Yönetmelik, 11/6/2010 tarihli ve 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı,

Gıda ve Yem Kanunu kapsamındaki iş yerlerinde çalışan kişiler için mecburi olan gıda hijyeni

eğitim konularını kapsamaz.

Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 24/4/1930 tarihli ve 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha

Kanununun 127 nci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Bakanlıklar: Gıda, Tarım ve Hayvancılık, İçişleri, Milli Eğitim ve Sağlık Bakanlık-

larını,

b) Belge: Hijyen eğitimlerini alan kişilere Genel Müdürlüğe bağlı öğretim kurumlarınca

verilen kurs bitirme belgesini,

c) Eğitim: Halk sağlığının korunması amacıyla, her iş koluna uygun olarak verilecek

hijyen eğitimini,

ç) Genel Müdürlük: Millî Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğünü,

d) Hijyen: Her iş kolunun özelliğine göre çalışanın kendisinin ve halkın sağlığını teh-

likeye sokmayacak biçimde hizmet vermesini sağlamak amacıyla yapılacak uygulamaların ve

alınan temizlik önlemlerinin bütününü,

e) Komisyon: Eğitimleri planlamak üzere Genel Müdürlük bünyesinde oluşturulan ko-

misyonu,
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f) Perakende iş yerleri: Ana dağıtım merkezleri, hazır yemek hizmeti, iş yeri ve kurum
yemekhaneleri, restoranlar ve diğer benzeri gıda hizmetlerinin sunulduğu yerler, dükkânlar,
toptan satış yerleri, süpermarket dağıtım merkezleri dâhil olmak üzere son tüketiciye satış ve
dağıtım noktasında gıdanın işlenmesi, muameleye tabi tutulması veya depolanması ve benzeri
hizmetlerin verildiği iş yerlerini

ifade eder.
İKİNCİ BÖLÜM

Belge Verilmesi, Hijyen Eğitimi, Komisyon Kurulması ve Eğitimlerin Planlanması

Belge alan kişilerin çalıştırılması
MADDE 5 – (1) Bu Yönetmeliğin kapsadığı iş yerlerinde, Genel Müdürlük tarafından

verilen belgeye sahip olmayan kişiler çalıştırılamaz. İş yeri sahipleri ve işletenleri, çalışanlarının
hijyen eğitimi almasından ve belgeli olarak çalıştırılmasından birinci derecede sorumludur.
Bizzat çalışmaları durumunda iş yeri sahipleri ve işletenleri de bu eğitimi almaya mecburdur.

Eğitimlerin veriliş şekli
MADDE 6 – (1) Eğitimler, Genel Müdürlüğe bağlı öğretim kurumları tarafından verilir.

İş yeri sahipleri ve işletenleri, komisyonca belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde bu eğitimleri
çalışanlarına kendi imkânlarıyla da verebilir.

(2) Genel Müdürlük, iş kollarının özelliğine göre komisyonca belirlenen eğitim içerik-
lerinin eğitim formatına uygun olarak ülke genelinde verilmesini sağlar. Eğitimler sekiz saatten
az olamaz.

(3) Genel Müdürlüğe bağlı öğretim kurumlarınca, katılımcılara eğitim sonunda e-yaygın
sistemi üzerinde kurs bitirme belgesi verilir. Belgeler, kişi hizmet verdiği sürece geçerli kabul
edilir.

(4) Genel Müdürlük, eğitim ile ilgili yapacağı masrafları karşılamak üzere eğitime ka-
tılanlardan ücret talep edebilir. Kurslarda, uygulama yapılması gerekir ise uygulama sırasında
kullanılabilecek şahsi malzemeler katılımcılar tarafından tedarik edilir.

Komisyon kurulması, komisyonun çalışma usul ve esasları
MADDE 7 – (1) Genel Müdürlük bünyesinde, eğitimlerin planlanması için iş kollarının

gruplandırmasını yapmak, iş kollarının yapısına uygun olarak eğitimleri planlamak ve iş kol-
larının durumuna göre eğitim içeriğini belirlemek üzere bir komisyon kurulur.

(2) Komisyon, Genel Müdürlük tarafından görevlendirilen bir üyenin başkanlığında
aşağıdaki üyelerden oluşur:

a) Bakanlıklarca görevlendirilecek birer üye.
b) Sağlık Bakanlığınca belirlenecek bir tıbbi mikrobiyoloji uzmanı, bir enfeksiyon has-

talıkları ve klinik mikrobiyoloji uzmanı, bir halk sağlığı uzmanı, bir deri ve zührevi hastalıkları
uzmanı.

c) Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığınca belirlenecek bir veteriner hekim ve bir
gıda mühendisi/ziraat mühendisi (gıda veya süt bölümü mezunu).

ç) Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Türkiye Esnaf ve Sanatkârları Konfederasyo-
nundan birer temsilci.

(3) Komisyon, iş kollarının gruplandırmasını yaparak iş koluna göre eğitim konularını
ve sürelerini; eğitimlerin, iş yeri sahiplerince veya işletenlerince verilmesi durumunda ise eği-
timlere ve belgelendirme işlemlerine ait usul ve esasları belirler.
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(4) Komisyon yılda en az bir kez toplanır. Kararlar, salt çoğunlukla alınır.
(5) Komisyonun sekretarya hizmetleri Genel Müdürlükçe yürütülür.
Eğitim konuları
MADDE 8 – (1) Eğitimlerin içerikleri, hijyen ilkelerine uyulmaması sebebiyle halk

sağlığı açısından risk oluşturduğu bilinen virüslerin, bakterilerin, parazitlerin, mantarların ve
diğer enfeksiyon etkenlerinin genel özelliklerini, bulaşma yollarını, hangi iş kolunda nasıl bu-
laşmalar olabileceğini veya halk sağlığının nasıl tehdit göreceğini, hastalık belirtilerini ve ko-
runma yollarını ihtiva edecek şekilde komisyonca belirlenir.

(2) Eğitimlerin içeriğinde, iş kolunun özelliğine göre hijyen ve temizlik ilkeleri ile ko-
misyonca bilgi verilmesinde fayda görülen başka etkenler ve konular da yer alır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Çalışmaya engel teşkil eden hastalıklar
MADDE 9 – (1) Aşağıda belirtilen hastalıkları bulunanlar iyileşme hâlini/bulaştırıcılı-

ğın olmadığını raporla belgeleyene kadar bu Yönetmelik kapsamındaki iş yerlerinde çalışamaz
ve çalıştırılamazlar:

a) Gıda ile taşınabilen bir hastalığı olan veya bu hastalığın taşıyıcısı durumundaki kişiler
ile ishali bulunanlar.

b) Vücudun görünür kısımlarında açık/enfekte yara, deri enfeksiyonu ve benzeri halkta
tiksintiye yol açabilecek deri lezyonları bulunanlar; cüzzam, frengi ve verem hastalığına ya-
kalananlar.

c) 30/5/2007 tarihli ve 26537 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Bulaşıcı Hastalıklar
Sürveyans ve Kontrol Esasları Yönetmeliğinde yer alan, hijyen ilkelerine uyulmadığı durum-
larda halk sağlığı açısından problem oluşturabilecek hastalığı bulunanlar.

(2) Çalışanlar, hastalıkları konusunda işverene bilgi vermekle yükümlüdür.
İyileşme hâlinin belirlenmesi
MADDE 10 – (1) Bu Yönetmelik kapsamında bulunan iş yerlerinde çalışmaya engel

hastalığı bulunanlar, hastalıklarının iyileştiğini/bulaştırıcılığın olmadığını gösteren tabip/uzman
tabip raporunu ibraz etmeleri durumunda çalışabilir veya çalıştırılabilirler.

Denetim ve müeyyideler
MADDE 11 – (1) Her iş kolunun izin, onay, kayıt, ruhsatlandırma ve benzeri hizmet-

lerini yürüten Bakanlık veya mahalli idare, bu Yönetmelikte belirtilen iş yerlerinin, 5 inci, 9 uncu
ve 10 uncu maddelerde belirtilen yükümlülükleri yerine getirip getirmediğini denetler. Bu mad-
delerde belirtilen yükümlülükleri yerine getirmeyenler hakkında, durumu bu maddelere uygun
bulunmayan çalışanların her biri ayrı ayrı aykırılıklar olarak değerlendirilir ve 1593 sayılı Umumi
Hıfzıssıhha Kanununun 282 nci maddesine göre işlem yapılır.

Eğitim hazırlık süreci
GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Bu Yönetmelik kapsamında bulunan iş yerlerinin sahipleri

ve işletenleri, Yönetmelik yürürlüğe girdikten sonraki bir yıl içinde çalışanlarının Yönetmelikte
belirtilen eğitimleri almalarını sağlar.

Yürürlük
MADDE 12 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 13 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Gıda, Tarım ve Hayvancılık, İçişleri ve

Sağlık Bakanları yürütür.
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Doğuş Üniversitesinden:

DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM VE

SINAV YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 27/1/2012 tarihli ve 28186 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Doğuş

Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 25 inci maddesinin

ikinci fıkrasının sonuna aşağıdaki cümle eklenmiştir.

“Yarıyıl sonu sınavları akademik takvimde ilan edilen tarihlerde yapılır.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 27 nci maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde

değiştirilmiştir.

“Bütünleme sınavları

MADDE 27 – (1) Bütünleme sınavlarına, yarıyıl sonu sınavına girme şartlarını sağla-

dığı halde, yarıyıl sonu sınavına giremeyen veya yarıyıl sonu sınavından başarısız olan öğren-

ciler girebilir.

(2) Bütünleme sınavları akademik takvimde ilan edilen tarihlerde yapılır.

(3) Bütünleme sınavlarının değerlendirmesinde yarıyıl sonu başarı notunun hesaplan-

masında geçerli olan başarı kuralları uygulanır.

(4) Yarıyıl sonu sınavı gerektirmeyen uygulamalı derslerden (laboratuvar, uygulama,

atölye, proje ve bitirme projeleri) başarısız olan öğrenciler ile devamsızlık nedeni ile başarısız

olan öğrenciler bütünleme sınav hakkından yararlanamazlar.

(5) Tek ders sınavları için bütünleme sınavı düzenlenmez.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 28 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde

değiştirilmiştir.

“(1) Öğrencilerin disiplin iş ve işlemleri; 18/8/2012 tarihli ve 28388 sayılı Resmî Ga-

zete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hükümlerine göre

yürütülür.”

MADDE 4 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 5 – Bu Yönetmelik hükümlerini Doğuş Üniversitesi Rektörü yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

27/1/2012 28186

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

23/5/2012 28301
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Doğuş Üniversitesinden:
DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE

SINAV YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA
DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 15/5/2012 tarihli ve 28293 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Doğuş
Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 26 ncı maddesi başlığı ile
birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Bütünleme sınavları
MADDE 26 – (1) Bütünleme sınavlarına, yarıyıl sonu sınavına girme şartlarını sağla-

dığı halde, yarıyıl sonu sınavına giremeyen veya yarıyıl sonu sınavından başarısız olan öğren-
ciler girebilir.

(2) Bütünleme sınavları akademik takvimde ilan edilen tarihlerde yapılır.
(3) Bütünleme sınavlarının değerlendirmesinde yarıyıl sonu başarı notunun hesaplan-

masında geçerli olan başarı kuralları uygulanır.
(4) Yarıyıl sonu sınavı gerektirmeyen uygulamalı derslerden (laboratuvar, uygulama,

atölye, proje ve bitirme projeleri) başarısız olan öğrenciler ile devamsızlık nedeni ile başarısız
olan öğrenciler bütünleme sınav hakkından yararlanamazlar.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 27 nci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.

“(1) Sınavlarda kopya çeken, kopyaya teşebbüs eden veya kopya veren öğrenciye o sı-
navda sıfır verilir ve ayrıca hakkında 18/8/2012 tarihli ve 28388  sayılı Resmî Gazete’de yayım-
lanan Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hükümlerine göre işlem yapılır.”

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

—— • ——
Giresun Üniversitesinden:

GİRESUN ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU
EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Giresun Üniversitesi Yabancı Diller Yük-

sekokulunca yürütülen zorunlu ve isteğe bağlı yabancı dil hazırlık eğitim-öğretimi ve sınavla-
rına ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Giresun Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulunda

yürütülen zorunlu ve isteğe bağlı yabancı dil hazırlık eğitim-öğretimi ve sınavlarına ilişkin hü-
kümleri kapsar.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi Sayısı

15/5/2012 28293
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Dayanak

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

nununun 14 üncü ve 49 uncu maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Beklemeli öğrenci: Öğretim dili tamamen veya en az %30 yabancı dil olan anabilim

dalına/bölüme/programa kayıtlı öğrencilerden hazırlık programı ve ek olarak verilen en fazla

bir akademik yıl destek eğitiminde başarısız olan öğrenciyi,

b) Birim: Giresun Üniversitesine bağlı fakülte, enstitü, yüksekokul, meslek yüksekoku-

lu, anabilim dalı, bölüm ve programlarını,

c) Destek sınıfları: Hazırlık programında başarısız olan fakat Yüksekokul Yönetim Ku-

rulunca belirlenen koşulları sağlayan öğrencilerin devam ettiği en çok bir akademik yıl süreli

ilave hazırlık eğitimi yapılan sınıfları,

ç) Hazırlık sınıfları: Giresun Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulunca yürütülen

zorunlu ve isteğe bağlı yabancı dil eğitim-öğretimi yapılan hazırlık sınıflarını,

d) Rektör: Giresun Üniversitesi Rektörünü,

e) Senato: Giresun Üniversitesi Senatosunu,

f) Üniversite: Giresun Üniversitesini,

g) Yönetim Kurulu: Giresun Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu Yönetim Kuru-

lunu,

ğ) Yüksekokul: Giresun Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulunu,

h) Yüksekokul Kurulu: Giresun Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Eğitim-Öğretim ve Sınavlara İlişkin Esaslar

Akademik takvim

MADDE 5 – (1) Hazırlık sınıfları akademik takvimi her eğitim-öğretim yılı başında

Yüksekokulun önerisi ve Senatonun kararıyla belirlenir.

Yabancı dil hazırlık eğitim-öğretimi ve süresi

MADDE 6 – (1) Yüksekokulda yabancı dil hazırlık eğitim-öğretimi zorunlu ve isteğe

bağlı olmak üzere iki şekilde yapılır.

(2) Zorunlu yabancı dil hazırlık eğitim-öğretimi; ön lisans, lisans ve yüksek lisans öğ-

rencileri için bir yıl hazırlık ve bir yıl destek eğitim-öğretimi olmak üzere en çok iki yıl süreyi

kapsar. Zorunlu yabancı dil hazırlık eğitim-öğretimi başarı koşullarını yerine getiren öğrenciler,

kayıtlı oldukları birimlerinde eğitim-öğretimlerine devam etmeye hak kazanırlar.

(3) İsteğe bağlı yabancı dil hazırlık eğitim-öğretimine devam etmek öğrencinin isteğine

bağlıdır. İsteğe bağlı yabancı dil hazırlık eğitim-öğretimi ön lisans, lisans ve yüksek lisans öğ-

rencileri için en çok bir akademik yıl süreli hazırlık eğitim-öğretimini kapsar. İsteğe bağlı ha-

zırlık sınıfı tekrar edilmez.
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(4) Hazırlık sınıfında geçirilen süre, öğrencinin ön lisans, lisans veya lisansüstü eği-

tim-öğretim programlarında görmekle yükümlü olduğu derslere ilişkin kredi saatleri açısından

dikkate alınmaz ve öğrencinin normal eğitim süresinin dışında tutulur.

Yabancı dil hazırlık eğitim-öğretiminin düzenlenmesi

MADDE 7 – (1) Zorunlu yabancı dil hazırlık eğitim-öğretimi güz ve bahar dönemi ol-

mak üzere iki yarıyıldan oluşacak şekilde yıllık olarak düzenlenir.

(2) Zorunlu ve isteğe bağlı yabancı dil hazırlık eğitim-öğretimine devam edecek öğ-

renciler yapılacak seviye belirleme sınavı sonuçlarına göre farklı seviyelere ayrılır ve seviye-

lerine uygun sınıflarda, haftada en az yirmi saat ders alırlar.

(3) Zorunlu ve isteğe bağlı yabancı dil hazırlık programına kayıt yaptıran öğrenciler,

bu süre içerisinde kayıtlı oldukları anabilim dalından/bölümden/programlardan ders alamazlar.

(4) Yabancı dil hazırlık eğitim-öğretiminde Yüksekokulun önerisi ve Senatonun onayı

ile yaz dönemi açılabilir. Yaz dönemine ilişkin esaslar bu Yönetmeliğin 18 inci maddesi hü-

kümlerine göre belirlenir.

(5) Yabancı dil hazırlık eğitim-öğretiminde Yönetim Kurulunun onayı ile dönemler

kendi içlerinde bölünebilir.

(6) Yabancı dil hazırlık eğitim-öğretimi süresince gerekli görüldüğü hallerde Yüksek-

okul Müdürünün önerisi ve Rektörün onayı ile Cumartesi ve/veya Pazar günleri de dersler ve

sınavlar yapılabilir.

(7) Yabancı dil hazırlık eğitim-öğretimi Yüksekokul tarafından yürütülür.

Muafiyet

MADDE 8 – (1) Öğrenciler zorunlu yabancı dil hazırlık eğitim-öğretiminden muaf tu-

tulabilir. Zorunlu yabancı dil hazırlık eğitim-öğretiminden;

a) Eğitim-öğretiminde önceki yıllarda başarılı olup, zorunlu yabancı dil hazırlık sınıfı

bulunan bir bölüme yeniden kayıt yaptıran öğrenciler,

b) Bu Yönetmeliğin 10 uncu maddesinin birinci fıkrasının (a) bendine göre Yüksek-

okulca düzenlenen yeterlik sınavından belirlenen notu alan öğrenciler,

c) Ders ekleme/çıkarma haftasına kadar belge asıllarını Yüksekokul Müdürlüğüne ilet-

mek ve sınav sonuçlarının en fazla üç yıl önceye ait olması kaydıyla, Üniversite tarafından ka-

bul edilen TOEFL (Test of English As a Foreign Language) ve benzeri uluslararası sınavlardan,

YDS (Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı) ve benzeri ulusal sınavlardan ilgili birimlerce

belirlenen ve ilan edilen puanları almış olan öğrenciler

muaf tutulabilir.

İsteğe bağlı yabancı dil hazırlık kontenjanı ve vazgeçme

MADDE 9 – (1) İsteğe bağlı yabancı dil hazırlık eğitimi kontenjanları her yıl, yıllık

olarak Yüksekokul Kurulu tarafından belirlenir ve ilgili birimlere bildirilir. Başvuruların be-

lirlenen kontenjanı aşması halinde, istekliler ÖSYM puan sıralaması esas alınarak kontenjan

sınırları içinde hazırlık sınıfına kaydedilir.
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(2) Bir bölüm için belirlenen kontenjanın %50’si dolmaz ise o bölüm için o yıl hazırlık

programı açılmayabilir ve ilgili bölüm için ayrılan kontenjan diğer bölümlere aktarılabilir.

(3) Öğrenciler, isteğe bağlı hazırlık eğitim-öğretiminden kayıt yaptırdıkları döneme

ilişkin Üniversitenin akademik takviminde belirtilen ders ekleme-çıkarma dönemi bitimine ka-

dar vazgeçebilirler.

(4) Öğrenciler bahar yarıyılında hazırlık eğitiminden vazgeçmeleri halinde, anabilim

dalında/bölümde/programda öngörülen dersleri alamazlar ve bir sonraki güz dönemini bekle-

meleri gerekir.

(5) Öğrenciler isteğe bağlı hazırlık sınıfından güz dönemi başında ders ekleme/çıkarma

dönemi bitmeden vazgeçmeleri halinde, kayıtlı oldukları anabilim dalında/bölümde/programda

verilen dersleri alırlar ve bu derslere kaydolmaları zorunludur.

Sınavlar

MADDE 10 – (1) Yabancı dil hazırlık eğitim-öğretiminde sınavlar; yeterlik sınavları,

seviye belirleme sınavı, ara sınavlar, dönem sonu sınavları, kısa süreli sınavlar, ödevler, projeler

ve yıl sonu genel sınavından oluşur. Her sınav yazılı, sözlü veya hem yazılı hem sözlü olarak

yapılabilir. Sınavlara ilişkin esaslar şunlardır:

a) Yeterlik sınavı; Yüksekokulca yazılı, sözlü veya hem yazılı hem sözlü olmak üzere

bir ya da iki aşamalı olarak yapılabilir. Bu sınav her yarıyıl başında yapılır. Sınava kabul edilme

şartları Yüksekokul tarafından belirlenir ve ilan edilir. Yeterlik sınavında başarılı olmak için

100 tam puan üzerinden en az 70 puan almak gerekir.

b) Seviye belirleme sınavı; her akademik yılın başında hazırlık programına kayıtlı öğ-

rencilerin uygun gruplara ayrılmasını sağlamak için düzenlenen sınavdır.

c) Ara sınavlar; yabancı dil hazırlık eğitim-öğretimi süresince uygulanan çalışmaların

kapsamları ve amaçları göz önüne alınarak her yarıyıl içinde en az bir defa yapılan sınavdır.

ç) Dönem sonu sınavı; yabancı dil hazırlık eğitim-öğretimi süresince uygulanan çalış-

maların kapsamları ve amaçları göz önüne alınarak her yarıyılın sonunda bir defa yapılan sı-

navdır.

d) Kısa süreli sınavlar; bu fıkrada belirtilen sınavların haricinde tarihi önceden haber

verilmeksizin yapılan sınavlardır.

e) Yıl sonu genel sınavı; devam zorunluluğunu yerine getirmiş ve genel başarı notu en

az 60 olan öğrencilerin katıldığı sınavdır. Bu koşulları yerine getirmemiş olan öğrenciler ha-

zırlık sınıfından başarısız olmuş kabul edilir. Yıl sonu genel sınavından 100 tam puan üzerinden

70 ve üstü puan alan öğrenciler hazırlık eğitim-öğretimini başarıyla tamamlamış kabul edilir.

f) Bütünleme sınavı; her akademik yılın bahar dönemi sonunda, yıl sonu genel sınavı

sonrasında bir tarihte, yıl sonu genel sınavı yerine yapılan sınavdır. Yıl sonu genel sınavına

giriş koşullarını yerine getirmemiş olan öğrenciler bütünleme sınavına da alınmazlar. Yıl sonu

genel sınavına giriş hakkını elde etmiş fakat sınava katılmamış olan öğrenciler ile bu sınava

katılmış ancak başarısız olan öğrenciler bütünleme sınavına kabul edilirler.
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g) Mazeret sınavları; öğrencilerin Yönetim Kurulunca kabul edilen, belgeye dayalı ma-

zeretleri nedeniyle yarıyıl içinde katılamadıkları ara sınavlar yerine yapılan sınavlardır. Öğ-

renciler mazeretli sayıldıkları süre toplam ders saatlerinin % 30’unu geçmesi halinde, yıl sonu

genel sınavına alınmazlar. Bu sınavdan alınan not, öğrencinin mazereti nedeniyle giremediği

ara sınav notu yerine geçer.

ğ) Bu fıkrada belirtilen sınav ve çalışmaların değerlendirmelerinin yüzdelik oranları

Yüksekokul Kurulunun önerisi ve Yönetim Kurulunun kararı ile sınavdan en az yirmi iş günü

önce Yüksekokulca ilan edilmek kaydıyla değiştirilebilir veya belirlenir.

Genel başarı notunun hesaplanması

MADDE 11 – (1) Genel başarı notu, öğrencinin yıl sonu genel sınavına girip gireme-

yeceğini belirler. Genel başarı notu; ara sınavlar, dönem sonu sınavları, kısa süreli sınavlar,

ödevler ve projelerden yıl içinde alınan puanlar ile derse katılım durumunun değerlendirilmesi

ile verilecek puanların ortalamasının alınması yoluyla elde edilir. Yıl sonu genel sınavına gi-

rebilmek için genel başarı notunun 100 puan üzerinden en az 60 olması gerekir.

Devam zorunluluğu

MADDE 12 – (1) Zorunlu ve isteğe bağlı yabancı dil hazırlık eğitim-öğretiminde ders-

lere %80 oranında devam zorunludur. Mazeretsiz devamsızlığı toplam ders saatinin %20’sini

geçen öğrenciler, yıl sonu genel sınavına ve bütünleme sınavına giremezler.

Başarı ve başarısızlık durumu

MADDE 13 – (1) Zorunlu ve isteğe bağlı yabancı dil hazırlık eğitim-öğretiminde ba-

şarılı sayılmak için bu Yönetmeliğin 10 uncu maddesinin birinci fıkrasının (e) veya (f) bentle-

rinde belirtilen koşulları yerine getirmiş olmak gerekir.

(2) Zorunlu yabancı dil hazırlık eğitim-öğretiminde birinci yıl sonunda devam zorun-

luluğunu yerine getirmeyen öğrencilerin bir sonraki güz dönemi başında yapılacak yeterlik sı-

navından başarısız olmaları durumunda yeni kayıt olan öğrencilerle birlikte hazırlık eğitim-

öğretimine katılmaları, devam zorunluluğunu yerine getirmeleri ve başarılı olmaları gerekir.

(3) İlk yıl sonunda devam zorunluluğunu yerine getirdiği halde başarısız olan zorunlu

yabancı dil hazırlık öğrencileri istekleri halinde azami iki yarıyıllık destek sınıflarına alınırlar.

Destek sınıflarına kayıtlı öğrencilere sınavlar, devam zorunluluğu ve başarı notu hakkında bu

Yönetmeliğin ilgili hükümleri uygulanır. Destek sınıfında başarısız olan öğrencilere aşağıda

belirtilen esaslar uygulanır;

a) Öğretim dili tamamen veya en az %30 yabancı dil olan birimlerin zorunlu yabancı

dil hazırlık eğitim-öğretimi öngören bir birimde kayıtlı iseler, beklemeli öğrenci durumuna ge-

çerler.

b) Öğretim dili Türkçe olmasına rağmen yabancı dilde okutulan seçimlik derslere yer

veren birimlerde kayıtlı iseler, birimlerinde öğrenimlerine devam ederler fakat sadece Türkçe

olarak verilen seçimlik dersleri alabilirler. Bu öğrencilerin mezuniyetlerinden önce yapılan ye-

terlik sınavından belirlenen notu alarak hazırlık sınıfını tamamlamaları gerekir. Aksi halde bu

öğrenciler Üniversiteden mezun olamaz ve kendilerine diploma/mezuniyet belgesi verilmez.
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(4) Devam zorunluluğunu yerine getirmeyenler hariç olmak üzere, tekrar öğrencileri

istemeleri halinde; Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından başka bir üni-

versiteye ya da Üniversitenin öğretim dili Türkçe olan eşdeğer bir programına, eşdeğer prog-

ramın bulunmaması halinde yakın programlarından birine yerleştirilebilir. Bunun için, kayıt

yaptırdığı yıl itibariyle öğrencinin üniversiteye giriş puanının, yerleştirileceği programa kayıt

yaptırmak için aranan taban puanından düşük olmaması gerekir. Bu durumdaki öğrencilerin

ilişik kesme işlemleri, öğrencinin kayıtlı olduğu birim tarafından yürütülür ve karara bağlanır.

(5) İsteğe bağlı yabancı dil hazırlık eğitim-öğretiminde birinci yıl sonunda devam zo-

runluluğunu yerine getirmeyen öğrenciler hazırlık eğitim-öğretiminden vazgeçmiş sayılırlar

ve yapılacak olan yeterlik sınavlarına alınmazlar.

(6) İsteğe bağlı yabancı dil hazırlık eğitim-öğretiminde birinci yıl sonunda devam zo-

runluluğunu yerine getiren ve fakat başarısız olan ön lisans, lisans ve lisansüstü öğrencileri;

Yüksekokul tarafından yapılacak yeterlik sınavlarından herhangi birine girip başarılı sayılmak

için bu Yönetmeliğin 10 uncu maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde belirtilen notu alarak

hazırlık sınıfını tamamlayabilirler veya istekleri ile hazırlık eğitim-öğretiminden vazgeçebilirler.

(7) İsteğe bağlı hazırlık sınıfını başarıyla tamamlayan öğrenciler kayıtlı oldukları ana-

bilim dalında/bölümde/programda verilen yabancı dil derslerinden muaf tutulurlar. Yeterlik sı-

navı veya yıl sonu genel sınavı/bütünleme sınavından aldıkları not ilgili dersin yerine işlenir.

İsteğe bağlı hazırlık sınıfında başarısız olan veya vazgeçen öğrencilerin kayıtlı oldukları ana-

bilim dalında/bölümde/programda verilen yabancı dil derslerine katılmaları ve başarmaları zo-

runludur.

Beklemeli öğrenci

MADDE 14 – (1) Beklemeli durumdaki öğrenciler; ön lisans, lisans ve lisansüstü ha-

zırlık eğitim-öğretimini başarı ile tamamlamadan anabilim dalı/bölüm/program derslerini ala-

maz ve hazırlık sınıflarında derslere devam edemezler. Bu öğrencilerin yabancı dil becerilerini

kendi imkanları ile geliştirmeleri gerekir. Beklemeli öğrenciler yapılacak olan yeterlik sınav-

larına girebilirler ve ancak bu yeterlik sınavlarından herhangi birinde başarılı olmaları halinde

kayıtlı bulundukları anabilim dalının/bölümün/programın derslerini almaya hak kazanırlar.

Zorunlu yabancı dil dersleri

MADDE 15 – (1) Üniversitenin bölümlerinde/programlarında/anabilim dallarında oku-

tulan zorunlu yabancı dil dersleri, Yüksekokul tarafından yürütülür.

(2) Zorunlu yabancı dil derslerinin ilgili birimlerce yürütülmesi gereken durumlarda

derslerin içeriği, planlaması ve uygulanacak sınavlar Yüksekokul tarafından tüm birimler için

ortak olarak belirlenir.

Uzaktan eğitim

MADDE 16 – (1) Yönetim Kurulunun önerisi ve Senatonun onayı ile zorunlu yabancı

dil derslerinin tamamı veya bir kısmı uzaktan eğitim ile gerçekleştirilebilir. Uzaktan eğitime

ilişkin esaslar ilgili mevzuat hükümlerine göre ve Senato tarafından belirlenir.
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Yatay veya dikey geçişle kayıt yaptıran öğrenciler

MADDE 17 – (1) Giresun Üniversitesi ön lisans, lisans veya lisansüstü anabilim dalı-

na/bölüme/programa yatay veya dikey geçişle kayıt yaptıran öğrencilerin hazırlık sınıfı eği-

tim-öğretimleri hususunda bu Yönetmelik hükümleri uygulanır.

Yaz dönemi programı

MADDE 18 – (1) Hazırlık sınıfında devam zorunluluğunu yerine getirmesine rağmen

başarısız olan öğrencileri takip eden yeterlik sınavlarına hazırlamak amacıyla öğrenim ücreti

alınarak hazırlık sınıfı yaz dönemi programı açılabilir. Yaz dönemi programı, Yönetim Kuru-

lunun teklifi ve Senatonun kararıyla açılır. Yaz dönemi programına kabul edilme ölçütleri Yük-

sekokul tarafından belirlenir ve önceden ilan edilir. Yaz dönemi programına ilişkin esaslar ilgili

mevzuat hükümlerine Senato tarafından karara bağlanır.

Seçmeli ikinci yabancı dil

MADDE 19 – (1) Yüksekokulda seçmeli ikinci yabancı dil dersi/dersleri açılmasına

Yönetim Kurulunca karar verilebilir. Birimlerde açılacak ikinci yabancı dil dersi/dersleri Yük-

sekokulca yürütülür.

İleri yabancı dil dersleri

MADDE 20 – (1) Zorunlu veya isteğe bağlı hazırlık eğitimi öngörülen birimlerde öğ-

rencilerin dil bilgi ve becerilerini kullanmalarına ve kendilerini bu anlamda geliştirmelerine

imkan tanımak amacıyla ileri yabancı dil dersleri açılabilir. Birimlerde açılacak ileri yabancı

dil dersleri Yüksekokulca yürütülür.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 21 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde; 4/12/2008 tarihli ve

27074 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi

ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik, 16/8/2011 tarihli

ve 28027 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Giresun Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-

Öğretim ve Sınav Yönetmeliği, 28/1/2008 tarihli ve 26770 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan

Giresun Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği hükümleri ile Senato

kararları ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.

Yürürlük

MADDE 22 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 23 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Giresun Üniversitesi Rektörü yürütür.
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İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesinden:

İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ DENEYSEL VE KLİNİK
UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Deneysel ve

Klinik Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına,
bu organların görevlerine ve çalışma şekline ilişkin esasları düzenlemektir.

Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Deneysel ve Klinik

Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, bu
organların görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

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

nununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ve 14 üncü
maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,
b) Merkez: (İKÇÜDEKAM) İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Deneysel ve Klinik Uy-

gulama ve Araştırma Merkezini,
c) Müdür: Merkezin Müdürünü,
ç) Rektör: İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Rektörünü,
d) Üniversite: İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesini,
e) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Merkezin Amacı ve Faaliyet Alanları

Merkezin amacı
MADDE 5 – (1) Merkezin amacı; insan sağlığını ilgilendiren her türlü deneysel ve kli-

nik araştırma ve uygulamaları teşvik etmek, desteklemek, araştırmalar yapmak ve bunlardan
üretilecek bilimsel yayınları kolaylaştırmak amacıyla her türlü tedbiri almak ve bunlardan kamu
ve özel kuruluşların yararlanmasını sağlamaktır.

Faaliyet alanları
MADDE 6 – (1) Merkez, amacına ulaşabilmek için aşağıdaki faaliyetleri yapar:
a) Sağlık alanında deneysel ve/veya klinik araştırmalara gerekli desteği sağlayacak her

türlü altyapıyı kurmak ve çalıştırmak,
b) Deneysel ve/veya klinik araştırmaların tasarlanması, sürdürülmesi ve yayına dönüş-

mesi sürecinde araştırmacılara destek olacak birimler oluşturmak,
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c) Standardize ve sağlıklı deney hayvanlarının üretilmesini, transgenik hayvanların sağ-

lıklı barınmasına olanak sağlayacak gerekli altyapıyı sağlamak ve geliştirmek,

ç) Kaynakların doğru kullanımını sağlamak amacı ile araştırma birimleri arasında ko-

ordinasyonu sağlamak, araştırmacıların farklı laboratuvarlardan yararlanabilmelerine imkân

vermek,

d) Üniversitede bulunan farklı fakülte, bölüm, araştırma merkezleri ve laboratuvarlar

ile ortak çalışma olanaklarını araştırmak ve ortak projelerin yürütülmesini sağlamak,

e) Deneysel ve klinik araştırmalar konusunda ulusal ve uluslararası işbirliklerini teşvik

etmek, araştırmacıların her düzeyde araştırma fon ve programlara başvurmasını teşvik etmek

ve desteklemek,

f) Merkezde yürütülen faaliyetler sonucunda ortaya çıkan her türlü fikri ve sınai mül-

kiyet haklarının alınması ve korunmasına destek sağlamak,

g) Araştırmacıların yurt içi ve/veya yurt dışında eğitimini imkânlar ölçüsünde destek-

lemek,

ğ) Üniversitede deneysel ve klinik araştırmaları kolaylaştıracak her türlü doku ve/veya

veri bankası kurulmasına destek sağlamak,

h) Araştırmalar ve kendine bağlı çalışan birimler ile ilgili olarak kurslar, sertifika prog-

ramları, seminerler, kongre ve/veya sempozyumlar düzenlemek,

ı) İlgili mevzuatı takip etmek ve yapılan düzenlemeler çerçevesinde Merkez ve faali-

yetleri konusunda plan ve program oluşturmak,

i) Yönetim Kurulunca kararlaştırılan diğer faaliyetlerde bulunmak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri ile Birimler

Merkezin yönetim organları

MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Müdür,

b) Yönetim Kurulu,

c) Danışma Kurulu.

Müdür ve müdür yardımcıları

MADDE 8 – (1) Müdür, sağlık bilimleri alanında görev yapan hayvan deneyleri çalışma

sertifikasına sahip, deneysel tıp araştırmaları konularında çalışan, uluslararası bilimsel indeks-

lerde yayımlanmış en az üç deneysel tıp araştırması olan profesör veya doçent unvanlı öğretim

üyeleri arasından Rektör tarafından üç yıl süreyle görevlendirilir. Süresi biten Müdür tekrar

görevlendirilebileceği gibi, görev süresi dolmadan aynı usulle görevden alınabilir.

(2) Müdürün önerisi ile çalışmalarında yardımcı olmak üzere Üniversitede sağlık bi-

limleri alanında görev yapan, hayvan deneyleri çalışma sertifikasına sahip, merkezin faaliyet

konularıyla ilgili alanlarda çalışan veya uluslararası bilimsel indekslerde yayınlanmış en az üç

deneysel tıp araştırması olan Üniversite öğretim üyeleri arasından en çok iki kişi, üç yıl için

Rektör tarafından Müdür yardımcısı olarak görevlendirilir. Müdür yardımcılarının görev süresi

uzatılabilir veya süresi dolmadan aynı usulle görevden alınabilir.
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(3) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Merkezi yönetmek ve temsil etmek,

b) Yönetim Kurulunu toplantıya çağırmak, gündemi oluşturmak ve alınan kararları uy-

gulamak,

c) Merkezin ve birimlerinin çalışma düzenini belirlemek,

ç) Merkeze bağlı birimlerin kurulması veya kapatılması, çalışma esasları ve sorumlu-

larına ilişkin hususları Yönetim Kuruluna önermek,

d) Merkezin idari ilişkilerini yürütmek, Merkeze bağlı birimler üzerinde genel gözetim

ve denetim yapmak ve koordinasyonu sağlamak, gerek görülen hallerde Yönetim Kurulunun

onayını alarak birimler arasında personel veya görev değişikliği yapmak,

e) Merkezin bütçesi ile ilgili eylem planı ve faaliyet raporu hazırlamak ve Yönetim Ku-

rulunun onayına sunmak,

f) Yönetim Kurulu tarafından belirlenen hususlarda harcama yapmak, hizmet alımlarını

gerçekleştirmek,

g) Her yılsonunda Merkezin genel durumu, işleyişi ve bütçesi hakkında bir raporu Yö-

netim Kurulunun görüşünü alarak Rektöre sunmak.

(4) Müdür yardımcılarının görevleri şunlardır:

a) Yönetim Kurulunca belirlenen esasların uygulanmasında Müdüre yardım etmek,

b) Müdürün olmadığı zamanlarda altı ayı geçmeyecek süre için Müdüre vekâlet etmek,

c) Müdürün önerileri doğrultusunda Merkez birimlerinden sorumlu olmak.

Yönetim Kurulu ve görevleri

MADDE 9 – (1) Yönetim Kurulu; Müdür, hayvan deneyleri çalışma sertifikasına sahip,

merkezin faaliyet konularıyla ilgili alanlarda çalışan veya uluslararası bilimsel indekslerde ya-

yımlanmış en az üç deneysel tıp araştırması bulunan; Tıp Fakültesi Temel Tıp Bilimleri, Dahili

Tıp Bilimleri ve Cerrahi Tıp Bilimleri bölümlerinden Tıp Fakültesi Dekanı tarafından önerilen

birer öğretim üyesi, Sağlık Bilimleri alanında görev yapan öğretim üyeleri arasından iki ve

Üniversiteye bağlı Teknopark, Teknoloji Geliştirme Ofisi veya AR-GE, biyomedikal mühen-

disliği bölümü ve sağlık bilimleri ile ortak araştırma potansiyeline sahip alanlardan Rektör ta-

rafından görevlendirilen bir öğretim üyesinden oluşur. Yönetim Kurulu üyeleri üç yıllığına se-

çilir. Yönetim Kuruluna, Müdür başkanlık eder. Yönetim Kurulu, her ay en az bir kez olağan

olarak, Müdürün yazılı talebi üzerine ise olağanüstü toplanır. Kararlar toplantıya katılanların

salt çoğunluğu ile alınır.

(2) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin stratejik hedeflerini belirlemek, çalışmalarıyla ilgili plan ve programların

hazırlanmasını ve uygulanmasını sağlamak,

b) Danışma Kurulunun önerileri doğrultusunda Merkezin yıllık eylem planı ile yıllık

faaliyet raporlarını değerlendirmek,

c) Müdür tarafından hazırlanan dönemsel faaliyet raporlarını ve harcamaları incelemek

ve buna ilişkin Rektöre raporu sunmak,

ç) Müdürün teklifi üzerine araştırma birimlerinin kurulması veya kapatılmasına karar

vermek, birim sorumlularını belirlemek,
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d) Araştırma birimlerinin çalışma esaslarını belirlemek,
e) Yurt içindeki ve yurt dışındaki kamu ve özel kuruluşlar ile ortaklaşa yürütülecek ça-

lışmaların esaslarını tespit etmek,
f) Merkezin yönetimi ile ilgili Müdürce getirilecek konuları değerlendirerek karara bağ-

lamak.
Danışma Kurulu ve görevleri
MADDE 10 – (1) Danışma Kurulu; Merkezin faaliyet alanıyla ilgili Üniversite öğretim

elemanları ile istekleri halinde özel sektör ve kamu kurum ve kuruluşlarında araştırmacı, AR-GE
yöneticisi olarak görev yapan kişiler arasından seçilen en az yedi, en fazla dokuz kişiden oluşur.
Danışma Kurulu üyeleri, Müdür ve Yönetim Kurulunun önerisi üzerine Rektör tarafından üç
yıllığına seçilir. Boşalan üyeliklerin yerine kalan süreyi tamamlamak için aynı usulle yeni üye
görevlendirilir. Süresi biten üyeler yeniden görevlendirilebilir.

(2) Danışma Kurulu, yılda bir kez olağan toplanır. Müdür, gerekli gördüğünde Danışma
Kurulunu olağanüstü toplantıya çağırabilir. Danışma Kurulunun üye sayısının yarıdan bir faz-
lası talep ettiği takdirde Müdür, Danışma Kurulunu en geç bir ay içinde toplantıya çağırır. Da-
nışma Kurulu tutanaklarının birer nüshası Rektörlüğe sunulur.

(3) Danışma Kurulunun görevleri şunlardır:
a) Merkezin stratejik hedefleri ve eylem planları ile ilgili Yönetim Kuruluna önerilerde

bulunmak,
b) Her yılın sonunda Merkezde yapılan bilimsel ve teknolojik faaliyetleri stratejik he-

defler ve eylem planı çerçevesinde incelemek, değerlendirmek ve rapor hazırlamak,
c) Yönetim Kurulunun ihtiyaç duyduğu konularda danışmanlık hizmeti yapar ve tavsiye

nitelikte görüş ve öneri bildirir.
Birimler
MADDE 11 – (1) Müdürün teklifi ve Yönetim Kurulunun kararı ile Merkezin faaliyet

alanları konusunda Merkeze bağlı araştırma ve destek birimleri oluşturulabilir. Birim sorum-
luları, Müdür tarafından teklif edilen öğretim üyesi adaylar arasından Yönetim Kurulunca üç
yıl süreyle seçilir. Süresi sona erenler yeniden seçilebilir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Personel ihtiyacı
MADDE 12 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı, 2547 sayılı

Kanunun 13 üncü maddesine göre Rektör tarafından görevlendirilecek personel ile karşılanır.
Harcama yetkilisi
MADDE 13 – (1) Merkezin harcama yetkilisi Rektördür. Rektör, bu yetkisini kısmen

veya tamamen Müdüre devredebilir.
Yürürlük
MADDE 14 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Rektörü

yürütür.
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İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesinden:
İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ KADIN ÇALIŞMALARI

UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Kadın Ça-

lışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, organlarına, or-
ganlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Kadın Çalışmaları

Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, organlarına, organlarının görevlerine ve ça-
lışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

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

nununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü
maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Birim sorumlusu: Merkez bünyesinde kurulan alt birimlerin çalışmalarının program-

lanmasından ve uygulanmasından sorumlu olarak görevlendirilen Üniversite öğretim elemanını,
b) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,
c) Merkez (İKÇÜKAM): İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Kadın Çalışmaları Uygulama

ve Araştırma Merkezini,
ç) Müdür: Merkezin Müdürünü,
d) Rektör: İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Rektörünü,
e) Üniversite: İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesini,
f) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Merkezin Amacı ve Faaliyet Alanları

Merkezin amacı
MADDE 5 – (1) Merkezin amacı; yurt içinde ve yurt dışında kadın sorunları ile ilgili

her alanda araştırma yapmak, kadının değerlerinin ve statüsünün geliştirilmesi ile ilgili tüm
ulusal ve uluslararası örgüt ve birimlerle eşgüdüm sağlamak ve işbirliği içinde bulunmak, kongre,
sempozyum, çalıştay, panel, konferans, seminer, kurs ve atölye çalışmaları düzenlemek ve çeşitli
kuruluşlardan gelecek istekler doğrultusunda önerilen projeler ile kişisel araştırma projelerini
desteklemek ve yürütmektir.

Faaliyet alanları
MADDE 6 – (1) Merkez, amaçları doğrultusunda aşağıdaki alanlarda faaliyette bulunur:
a) Yurt içinde ve yurt dışında kadın sorunlarıyla ilgili her konuda araştırma, inceleme

yapmak ve yapılmakta olan bu gibi çalışmalara katılmak ve desteklemek,
b) İnsan haklarını ve kadınların çağdaş toplumun bireyi olmasını temel alarak kadın

sorunları konusunda ulusal ve uluslararası düzeyde kongre, sempozyum, çalıştay, panel, kon-
ferans, seminer, kurs ve atölye çalışmaları düzenlemek,

c) Kadının değerlerinin ve statüsünün geliştirilmesi ve kadın sorunları ile ilgili eğitim,
sağlık, ekonomi, hukuk, kültür alanlarında bilimsel araştırma ve projeler yapmak ve bunların
uygulanmasını sağlamak,
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ç) Üniversitelerin farklı birimlerinde kadınlara yönelik yapılan çalışmaları, lisans, yük-
sek lisans ve doktora düzeyinde kadın sorunlarıyla ilgili ders ve seminerler verilmesini ve öğ-
rencilerin bu konulara yönelmesini özendirici eğitsel çalışmalarda bulunmak, bu alanda çalış-
malarda bulunanları desteklemek,

d) Kadınlarla ilgili konularda bilgi ve görgü arttırmak ve eğitim görmek üzere yurt dı-
şına eleman göndermek veya yurt dışından eleman gelmesini sağlamak,

e) Belirlenen amaçlar doğrultusunda yayın yapmak,
f) Kadın sorunları konusunda gelişmeleri ve yayınların izlenebilmesi amacıyla kitaplık

ve arşiv oluşturmak,
g) Kadın sorunları konusunda çalışma yürüten ulusal ve uluslararası kuruluşlarla ve

merkezlerle işbirliği yapmak ve iletişim ağı oluşturmak,
ğ) Kadın sorunlarıyla ilgili bütün kurum ve kuruluşların çalışmalarına katkıda bulun-

mak, ihtiyaç ve istekleri yönünde inceleme ve araştırma yapmak, proje hazırlamak, danışmanlık
hizmeti vermek ve veri sağlamak,

h) Kadın sorunları konusunda kamuoyu oluşmasına yardımcı olmak,
ı) Yönetim Kurulunun kararlaştıracağı diğer faaliyetlerde bulunmaktır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin organları
MADDE 7 – (1) Merkezin organları şunlardır:
a) Müdür,
b) Yönetim Kurulu,
c) Danışma Kurulu.
Müdür
MADDE 8 – (1) Müdür, Rektör tarafından Üniversitede görevli öğretim üyeleri ara-

sından üç yıl için görevlendirilir. Süresi biten Müdür yeniden görevlendirilebilir. Müdürün görevi
başında bulunmama süresi altı ayı geçtiği takdirde yeni Müdür görevlendirilir.

(2) Müdürün önerisi üzerine, Üniversite öğretim elemanları arasından en fazla iki kişi
Müdür yardımcısı olarak Rektör tarafından görevlendirilir. Müdürün bulunmadığı zamanlar
Müdürün görevlendireceği yardımcılarından birisi vekâlet eder. Müdürün görev süresi sona
erdiğinde yardımcılarının da görev süresi kendiliğinden sona erer.

Müdürün görevleri
MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:
a) Merkezi temsil etmek,
b) Yönetim Kuruluna ve Danışma Kuruluna başkanlık etmek ve Merkezin çalışmalarını

amaçlarına uygun olarak yürütmek,
c) Yönetim Kurulu ve Danışma Kurulunu toplantıya çağırmak ve toplantı gündemini

hazırlamak, toplantıları yönetmek,
ç) Merkezin yıllık faaliyet raporunu her yılın Aralık ayında hazırlayarak Rektörün ona-

yına sunmak,
d) Müdür yardımcıları arasında görev dağılımı yapmak ve yapılan işleri denetlemek,
e) Merkezin araştırma ve uygulamayla ilgili alt birimlerinin faaliyetlerini izlemek ve

denetlemek,
f) Yönetim Kurulu tarafından kendisine verilen diğer görevleri yapmak.
Yönetim Kurulu
MADDE 10 – (1)Yönetim Kurulu; Müdürün başkanlığında, Müdür yardımcıları, Mü-

dürün önerisi ve Rektörün onayı ile Üniversite öğretim elemanları arasından görevlendirilen
en az dört öğretim elemanı olmak üzere toplam en az yedi kişiden oluşur. Yönetim Kurulu üye-
lerinin görev süresi üç yıldır. Süresi biten üyeler tekrar görevlendirilebilir. Süresi dolmadan
ayrılan veya altı aydan fazla yurt dışında görevlendirilen üyelerin yerine yeni üyeler görevlen-
dirilebilir.
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(2) Yönetim Kurulu, Müdürün çağrısı üzerine üç ayda bir toplanır. Yönetim Kurulu
toplantılarına mazeretsiz olarak üç kez üst üste katılmayan üyenin görevi sona erer.

(3) Yönetim Kurulu salt çoğunlukla toplanır ve kararlar oy çokluğu ile alınır.
Yönetim Kurulunun görevleri
MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:
a) Merkezin amacına uygun çalışma politikaları belirlemek,
b) Bir sonraki takvim yılı içinde yapılacak her türlü bilimsel, eğitsel ve uygulamalı top-

lantı ve faaliyetleri belirlemek, danışmanlık hizmeti, yayın ve kurs verme gibi konularda karar
vermek,

c) Proje konularını tespit etmek,
ç) Merkezin araştırma ve uygulamayla ilgili alt birimlerinin kurulmasına karar vermek,

bunların birim sorumlularını belirlemek, birimlere ait çalışma esaslarını inceleyip onaylamak,
d) Merkezin yıllık faaliyet raporunu inceleyip onaylamak,
e) Yönetim Kurulunun karar vermesi gereken diğer işleri sonuçlandırmak,
f) Merkezin bütçesini hazırlamak ve karara bağlamak.
Danışma Kurulu
MADDE 12 – (1) Danışma Kurulu; Merkezin çalışmalarına görüş, öneri, taslak ve pro-

jeleri ile destek verenler arasından seçilen en çok on üç kişiden oluşur. Üniversite bünyesinde
çalışan üyeler Yönetim Kurulunun önerisi üzerine Rektör tarafından, diğer kurumlardan seçi-
lecek üyeler ise, Rektörün daveti/talebi üzerine ve ilgili kurum yetkilisinin onayı ile üç yıl için
görevlendirilir.

(2) Danışma Kurulu, her üç ayda bir Müdürün çağrısı üzerine Müdürün başkanlığında
salt çoğunlukla toplanır ve kararlar oy çokluğuyla alınır.

Danışma Kurulunun görevleri
MADDE 13 – (1) Danışma Kurulunun görevleri şunlardır:
a) Merkezin çalışmalarına uyarı ve önerileriyle katkıda bulunmak,
b) Merkezin, genel faaliyetlerinin yönetimi ile ilgili konularda uyarı ve öneri geliştir-

mek, destek sağlamak, amaçlarına uygunluğu konusunda danışmanlık yapmak.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Alt birimler
MADDE 14 – (1) Merkezin araştırma ve uygulama ile ilgili farklı etkinliklerini yürüt-

mek üzere Yönetim Kurulu kararı ile alt birimler oluşturulur. Birim sorumluları ile birimlere
ait çalışma esasları Yönetim Kurulu kararı ile belirlenir.

Personel ihtiyacı
MADDE 15 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı 2547 sayılı Ka-

nunun 13 üncü maddesine göre Rektör tarafından görevlendirilecek personel tarafından karşı-
lanır.

Ekipman ve demirbaşlar
MADDE 16 – (1) Merkez tarafından desteklenen araştırmalar kapsamında alınan her

türlü alet, ekipman ve demirbaşlar Merkezin ve gerektiğinde Üniversitenin kullanımına tahsis
edilir.

Harcama yetkilisi
MADDE 17 – (1) Merkezin harcama yetkilisi Rektördür. Rektör, bu yetkisini kısmen

veya tamamen Müdüre devredebilir.
Yürürlük
MADDE 18 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 19 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Rektörü

yürütür.
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Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesinden:
RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ TÜRKÇE ÖĞRETİMİ

UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Türkçe

Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezinin amacı, faaliyet alanları, yönetim organları, yö-
netim organlarının görevleri ve çalışma şeklini düzenlemektir.

Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Türkçe Öğretimi

Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yö-
netim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

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

nununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü
maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Merkez (RTEÜ TÖMER): Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Türkçe Öğretimi Uy-

gulama ve Araştırma Merkezini,
b) Müdür: Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma

Merkezi Müdürünü,
c) Rektör: Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Rektörünü,
ç) Senato: Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Senatosunu,
d) Üniversite: Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesini,
e) Yönetim Kurulu: Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Türkçe Öğretimi Uygulama

ve Araştırma Merkezi Yönetim Kurulunu
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları

Merkezin amacı
MADDE 5 – (1) Merkezin amacı; çeşitli kurs ve seminer düzenlemek suretiyle iste-

yenlere başta Türkiye Türkçesi olmak üzere dil öğretmek, Türk Dilinin tarihte ve bugün konu-
şulduğu ve yazıldığı bütün eski ve yeni kollarını araştırmak; dil öğrenme ve öğretme yöntem
ve tekniklerini geliştirerek bunları uygulamak; Türk topluluklarının farklı coğrafyalarda oluş-
turdukları dil, tarih ve edebiyat eserleri gibi kültür eserlerini ve Türk kültürünün çevre kültür-
lerle olan dil münasebetlerini araştırmak ve bu alanda gerçekleştirilecek her türlü faaliyette
bulunmak; ortaya konan çalışmaları çeşitli yayın kol ve organlarıyla yayımlamaktır.

Faaliyet alanları
MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:
a) Yurt içinde ve yurt dışında Türkçe öğretmek, Türkiye'yi ve Türk kültürünü tanıtmak

amacıyla birimler oluşturmak.
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b) Üniversiteler ve ilgili kamu kurum ve kuruluşları ile Türkçenin öğretimi konusunda
çalışmalar yaparak ortak eğitim-öğretim, araştırma, uygulama ve yayın faaliyetlerinde bulunmak.

c) Merkezin amacı doğrultusunda araştırma ve uygulamaları teşvik etmek, seminer,
kurs ve toplantılar düzenlemek.

ç) Türkçeyi daha iyi şekilde öğretmek ve Türkiye’yi ve Türk kültürünü tanıtmak amacıyla
yurt içi ve yurt dışı gezileri düzenlemek.

d) Türkçenin eğitimi ve öğretimi konusunda programlar hazırlayıp yöntemler geliştir-
mek, bu konu ile ilgili yurt içindeki ve yurt dışındaki çeşitli kurum ve kuruluşlarla ortak çalış-
malar yapmak.

e) Türkçeyi öğreten ve Türkiye’yi tanıtan film, ses ve görüntülü kasetler hazırlamak;
kitap, dergi, bülten, rapor, proje, broşür yayımlamak.

f) Yurt dışındaki üniversitelerin Türkoloji bölümü öğrencilerine ve Türkiye’deki üni-
versitelerin Türk Dili ve Edebiyatı, Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği, Türkçe Öğretmenliği,
Dilbilim ve Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Bölümü son sınıf öğrencilerine ve mezun-
larına mesleki tecrübeye yönelik uygulama programları düzenlemek, staj yaptırmak, gerekti-
ğinde bu çalışmalarla ilgili sertifikalar vermek.

g) Türkçe öğretiminin daha verimli hale getirilmesi için Türkçe ile diğer dillerin öğre-
timi arasında karşılaştırmalı çalışmalar yapmak.

ğ) Bilimsel çalışmaları desteklemek amacıyla diğer dillerden çeviriler yapmak.
h) Dil sınavları düzenlemek.
ı) Öğretim elemanlarına, öğretmenlere, öğrencilere ve Türkçeyi güzel kullanan kişilere

ödüller vermek.
i) Türk Dilinin tarihsel dönemleri ve çağdaş kolları üzerine araştırmalar yapmak, pro-

jeler üretmek.
j) Türk Dilinin konuşulmakta olduğu ülkelerdeki benzer merkezlerle işbirliği ve ortak

çalışmalar yapmak.
k) Türk Dilinin öğretimi ile ilgili dil bilimsel yöntem ve teknikleri geliştirmek ve bunları

uygulamak.
l) Türk Dili konuşan ülkelerin bilim adamları ile ortak iletişim dili konusunu tartışmak.
m) Türk Dilinin bütün kollarını öğretmeye yönelik programlar düzenlemek.
n) Gerektiğinde Türk Dili içerikli servis derslerini yürütmek.
o) Türk Dilinin yazılı ve sözlü kullanımında karşılaşılan sorunları gidermeye ve daha

doğru ve etkili kullanılmasını sağlamaya yönelik kurslar ve seminerler düzenlemek.
ö) Türk Dilinin dünya dilleri arasındaki yeri, önemi, mevcut ve gelecekte karşılaşabi-

leceği sorunlar konusunda ulusal ve uluslararası bilimsel toplantılar düzenlemek ve öneriler
getirmek.

p) Türk Dilinin doğru ve etkili kullanımının kazandırılması için basın yayın organlarıyla
işbirliği yapmak.

r) Türk Dilini ikinci dil olarak öğrenen kişilere bu dili doğal ortamında kazandırmaya
yönelik programlar düzenlemek.

s) Talep halinde kamu veya özel kurum ve kuruluşların personeline yazışma ve konuşma
eksiklerini tamamlayıcı kurslar düzenlemek, seminerler vermek ve bunları sertifika ile belge-
lemek.
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları
MADDE 7 – (1) RTEÜ TÖMER aşağıdaki yönetim organlarından oluşur:
a) Yönetim Kurulu,
b) Müdür.
Yönetim Kurulu ve görevleri
MADDE 8 – (1) Yönetim Kurulu; Müdür, Müdür Yardımcısı ve Üniversiteden beş öğ-

retim üyesi/elemanı olmak üzere toplam yedi üyeden oluşur. Öğretim üyeleri/elemanları Mü-
dürün önerisi üzerine Rektör tarafından üç yıllığına görevlendirilir. Süresi dolan üye yeniden
üç yıllığına görevlendirilebilir. Herhangi bir nedenle görevinden ayrılan üyenin yerine aynı
yöntemle yeni bir üye görevlendirilir.

(2) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:
a) Merkezin eğitim-öğretim, bilimsel araştırma ve yayın faaliyetleri ile ilgili kararlar

almak, bu faaliyetlere ilişkin esasları belirlemek.
b) Merkezle ilgili düzenleyici işlemleri hazırlamak.
c) Merkezin yıllık eğitim-öğretim program ve takvimini inceleyerek karara bağlamak.
ç) Merkezde görev yapan okutmanların yetiştirilmesi için planlar hazırlamak ve eğitim

programları ile ilgili esasları düzenlemek.
d) Merkezde birimler oluşturulması ile ilgili esasları belirlemek, birimler oluşturmak

ve mevcut birimlerden kapatılması gerekli görülenler konusunda önerilerde bulunmak.
e) Eğitim, araştırma ve yayın çalışmaları için geçici çalışma grupları, eğitim koordina-

törlükleri oluşturmak.
f) Merkezin öğretim programlarına ilişkin esasları belirlemek.
g) Eğitim programları sonunda başarı belgesi, sertifika ve benzeri belgelerin verilmesi

işlemlerini yürütmek.
Müdür
MADDE 9 – (1) Müdür; Üniversitenin kadrolu öğretim üyeleri arasından Rektör tara-

fından üç yıl süre ile görevlendirilir.
(2) Müdür, Üniversite öğretim elemanları arasından birini üç yıl için Müdür yardımcısı

olarak görevlendirilmek üzere Rektörün onayına sunar.
(3) Süresi biten Müdür ve yardımcısı yeniden görevlendirilebilirler.
(4) Müdürün altı aydan fazla bir süreyle görevi başında bulunmaması halinde görevi

sona erer. Kalan süreyi tamamlamak üzere aynı usulle yeni bir Müdür görevlendirilir. Müdürün
görevi sona erdiğinde, Müdür Yardımcısının görevi de sona erer.

(5) Müdürün görevi başında bulunmadığı zamanlarda yerine Müdür Yardımcısı vekalet
eder.

Müdürün görevleri
MADDE 10 – (1) Müdür; Merkezin uygulama, araştırma ve yayım faaliyetlerinin dü-

zenli bir şekilde yürütülmesinden, bütün faaliyetlerin gözetim ve denetiminin yapılmasından,
sonuçların alınmasından Rektöre karşı birinci derecede sorumlu olup görevleri şunlardır:

a) Merkezi temsil etmek.
b) Yönetim Kuruluna başkanlık etmek.
c) Yönetim Kurulu kararlarını uygulamak.
ç) Merkezin idari işlerini yürütmek.
d) Merkezin faaliyetlerini denetlemek ve bu konuda Yönetim Kuruluna bilgi vermek.
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e) Her yılın sonunda bir faaliyet raporu ve sonraki yıla ilişkin bir program hazırlayıp,
Yönetim Kurulunun görüşünü aldıktan sonra Rektörün onayına sunmak.

f) Bütçe tekliflerini hazırlamak ve Rektörlüğe sunmak.
g) Merkezin eleman ihtiyaçlarını, gerekçeleri ile Rektörlüğe bildirmek.
ğ) Yurt içindeki ve yurt dışındaki uygulama ve araştırma merkezleri ile işbirliği yapmak,

Merkezin amacına uygun projeler gerçekleştirmek.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Birimler
MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulu tarafından Merkezin amacı ve faaliyet alanları ko-

nusunda çalışmalar yapmak üzere öğrenci sayısına göre birimler oluşturulabilir. Birimlerin
oluşturulmasına ilişkin esaslar Yönetim Kurulu tarafından belirlenir.

Personel ihtiyacı
MADDE 12 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı, 2547 sayılı

Kanunun 13 üncü maddesine göre Rektör tarafından görevlendirilecek personelce karşılanır.
Hüküm bulunmayan haller
MADDE 13 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, ilgili diğer mevzuat

hükümleri ile Senato kararları uygulanır.
Yürürlük
MADDE 14 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi

Rektörü yürütür.
—— • ——
TEBLİĞLER

Maliye Bakanlığından:
VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ

(SIRA NO: 428)

213 sayılı Vergi Usul Kanununun 5 inci maddesinin dördüncü fıkrasında, “Mükelleflerin
vergi tarhına esas olan beyanları, kesinleşen vergi ve cezaları ile vadesi geçtiği halde ödenme-
miş bulunan vergi ve ceza miktarları Maliye Bakanlığınca açıklanabilir. Maliye Bakanlığı bu
yetkisini mahalline devredebilir. Ayrıca, kamu görevlilerince yapılan adli ve idari soruşturma-
larla ilgili olarak talep edilen bilgi ve belgeler ile bankalara, yapacakları vergi tahsiline yönelik
bilgiler verilebilir. Sahte veya muhteviyatı itibariyle yanıltıcı belge düzenledikleri veya kul-
landıkları vergi inceleme raporuyla tespit olunanların, kanunla kurulmuş mesleki kuruluşlarına
ve 3568 sayılı Kanunla kurulan birlik ve meslek odalarına bildirilmesi vergi mahremiyetini
ihlal sayılmaz. Bu takdirde kendilerine bilgi verilen kişi ve kurumlar da bu maddede yazılı ya-
saklara uymak zorundadırlar. Maliye Bakanlığı bilgilerin açıklanmasıyla ilgili usulleri belirle-
meye yetkilidir.” hükmüne yer verilmiştir.

Bu hüküm uyarınca, ikmalen, re’sen veya idarece yapılan tarhiyatlar dolayısıyla kesin-
leşen vergi ve cezalar ile vadesi geçtiği halde ödenmemiş vergi ve cezaların açıklanmasına iliş-
kin usuller 27/1/2001 tarihli ve 24300 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 293 Sıra Numaralı
Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile tespit edilmiştir.
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Anılan maddenin Bakanlığımıza verdiği yetkiye istinaden;
- 2013 yılında yapılacak açıklamaların, Türkiye genelindeki vergi dairelerinde (vergi daire-

sinin ilan koymaya mahsus yerlerinde asılmak suretiyle) 15 Temmuz 2013 ila 15 Ağustos 2013
tarihleri arasında, 2 Eylül 2013 tarihinden itibaren de Gelir İdaresi Başkanlığı’nın internet site-
sinde yapılması,

- Açıklama kapsamına, her bir vergi dairesine 250.000 TL ve daha fazla borcu olan
veya bu tutar ve üzerinde kesinleşen vergi ve cezası bulunan mükelleflerin alınması,

- Yapılacak açıklamada, 31/12/2012 tarihi itibarıyla vadesi geldiği halde 30/6/2013 ta-
rihi itibarıyla ödenmemiş bulunan ve nev’i itibarıyla 293 Sıra Numaralı Vergi Usul Kanunu
Genel Tebliği ile açıklama kapsamına alındığı belirtilen vergi ve cezalar ile 1/6/2012-31/5/2013
tarihleri arasında kesinleşen tarhiyatların dikkate alınması,

- Açıklanacak bilgiler, açıklamanın yapılacağı yer ve diğer hususlarda 293 Sıra Numa-
ralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile belirlenen esaslara uyulması, ancak sözü edilen teb-
liğin “İnternet Ortamında Açıklama” başlıklı III/B bölümündeki açıklamalar uyarınca Vergi
Dairesi Başkanlıkları ve Defterdarlıklar tarafından 293 Sıra Numaralı Vergi Usul Kanunu Genel
Tebliğinin; (I-A) Bölümüne göre hazırlanan listelerin bir örneğinin (Gelir İdaresi Başkanlığı,
Uygulama ve Veri Yönetimi Daire Başkanlığı, Veri Oluşturma Yön. Enformasyonu Müdürlüğü,
Yeni Ziraat Mah. Etlik Cad. No:16 06110 Dışkapı/ANKARA) ve (I-B) Bölümüne göre hazır-
lanan listelerin bir örneğinin (Gelir İdaresi Başkanlığı, Tahsilât ve İhtilaflı İşler Daire Başkanlığı,
Tahsilâtın Takibi ve Değerlendirilmesi Müdürlüğü, Yeni Ziraat Mah. Etlik Cad. No: 16 06110
Dışkapı/ANKARA)  adresine gönderilmesi,

- Açıklama kapsamına;
a) 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun geçici 3 üncü maddesi ve 5393 sayılı

Belediye Kanununun geçici 5 inci maddesi uyarınca Hazine Müsteşarlığı Belediye Uzlaşma
Komisyonu Başkanlığına yaptıkları takas ve mahsuba ilişkin başvuruları kabul edilen, büyük-
şehir belediyeleri/belediyeler ve bunlara bağlı kuruluşlar ile sermayesinin %50'sinden fazlası
büyükşehir belediyelerine/belediyelere ait şirketlerin vadesi 31/12/2004 tarihi ve öncesine rast-
layan,

b) 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun geçici 3 üncü maddesi kapsamında
daha önce uzlaşmaya girmemiş olan büyükşehir belediyeleri ve bağlı idareleri ile üyeleri be-
lediyelerden oluşan mahalli idare birliklerinden Hazine Müsteşarlığına borçlu olan ve 6111 sa-
yılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası
Kanunu ve Diğer Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hak-
kında Kanunun 167 nci maddesine istinaden başvuruda bulunmuş olanlara ait vadesi
31/12/2004 tarihi ve öncesine rastlayan,

c) 5228 sayılı Bazı Kanunlarda ve 178 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişik-
lik Yapılması Hakkında Kanunun geçici 6 ncı maddesi ile 5766 sayılı Amme Alacaklarının
Tahsil Usulü Hakkında Kanunda ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun
geçici 2 nci maddesine göre taksitlendirilen,

ç) 5667 sayılı Bankacılık İşlemleri Yapma ve Mevduat Kabul Etme İzni Kaldırılan Tür-
kiye İmar Bankası Türk Anonim Şirketince Devlet İç Borçlanma Senedi Satışı Adı Altında
Toplanan Tutarların Ödenmesi Hakkında Kanunun, 5766 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil
Usulü Hakkında Kanunda ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunla değişik
geçici 1 inci maddesi kapsamında ertelenen,

d) 6111 sayılı Kanun hükümlerine göre yapılandırılan
alacakların alınmaması
uygun görülmüştür.
Tebliğ olunur.
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Sermaye Piyasası Kurulundan:
GAYRİMENKUL SERTİFİKALARI TEBLİĞİ

(VII-128.2)

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar

Amaç ve kapsam
MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, gayrimenkul sertifikalarının niteliklerini belirlemek

ve ihracında uyulması gereken esasları düzenlemektir.
Dayanak
MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ 6/12/2012 tarihli ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu-

nun 128 inci maddesinin birinci fıkrasının (e) bendi ile 130 uncu maddesinin üçüncü fıkrasına
dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar ve kısaltmalar
MADDE 3 – (1) Bu Tebliğde geçen;
a) Arsa sahibi: Gayrimenkul projesine konu arsanın mülkiyetine sahip olan gerçek veya

tüzel kişileri,
b) Asli edim: Asli edim ifa süresi içerisinde izahname veya ihraç belgesinde belirlenen

esaslar çerçevesinde, ihraççı tarafından gayrimenkul sertifikası sahipleri adına mülkiyetin tesis
edilmesi ve bağımsız bölümün teslim edilmesini,

c) Asli edim ifa süresi: İzahname veya ihraç belgesinde asli edimin yerine getirilmesi
için öngörülen süreyi,

ç) Asli edim kullanım süresi: İzahname veya ihraç belgesinde gayrimenkul sertifikası
sahiplerinin asli edim talebini bildirmesi için öngörülen süreyi,

d) Bağımsız bölüm: 23/6/1965 tarihli ve 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanununda tanımla-
nan ana gayrimenkulün ayrı ayrı ve başlı başına kullanılmaya elverişli ve Kat Mülkiyeti Kanunu
hükümlerine göre bağımsız mülkiyete konu olan bölümlerini,

e) Banka: 19/10/2005 tarihli ve 5411 sayılı Bankacılık Kanununda tanımlanan banka-
ları,

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

g) Cezai şart: Edimlerin ilgili ifa süreleri içerisinde ve izahname veya ihraç belgesinde
belirtilen esaslar çerçevesinde yerine getirilememesi durumunda ihraççı için edimlere ek olarak
öngörülen yükümlülükleri,

ğ) Değerleme kuruluşu: Kurulun ilgili düzenlemeleri uyarınca değerleme faaliyetini
gerçekleştirmek üzere örgütlenmiş ve Kurulca yetkilendirilmiş anonim ortaklıkları,

h) Edimler: Asli veya tali edimleri,
ı) Gayrimenkul projesi: Gayrimenkul sertifikası ihracı ile finansmanı planlanan konut

veya ticari alan projesini,
i) Gayrimenkul sertifikası: İhraççıların inşa edilecek veya edilmekte olan gayrimenkul

projelerinin finansmanında kullanılmak üzere ihraç ettikleri, gayrimenkul projesinin belirli ba-
ğımsız bölümlerini veya bağımsız bölümlerin belirli bir alan birimini temsil eden nominal de-
ğeri eşit menkul kıymeti,

j) İhraç: Gayrimenkul sertifikalarının ihraççılar tarafından çıkarılıp, halka arz edilerek
veya halka arz edilmeksizin satışını,
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k) İhraççı: Gayrimenkul sertifikası ihraç eden veya ihraç etmek üzere Kurula başvuruda
bulunan anonim ortaklıklar ile kendi mevzuatları uyarınca menkul kıymet ihraç etmeye yetkili
kamu kurum ve kuruluşlarını,

l) İtfa bedeli: Banka garantili ihraçlarda gayrimenkul sertifikalarının ihraç değerinden
aşağı olmamak kaydıyla proje bitiş tarihinde hesaplanan alan birimi satış fiyatına göre belirle-
nen gayrimenkul sertifikası fiyatını,

m) Kanun: 6/12/2012 tarihli ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanununu,
n) Kurul: Sermaye Piyasası Kurulunu,
o) MKK: Merkezi Kayıt Kuruluşu Anonim Şirketini,
ö) Proje bitiş tarihi: Gayrimenkul projesinin ihraca konu edilen bağımsız bölümlerinin

izahname veya ihraç belgesinde belirtilen vasıflara uygun bir biçimde tamamlanması için ön-
görülen süreyi,

p) Tali edim: Tali edim ifa süresi içerisinde izahname veya ihraç belgesinde belirlenen
esaslar çerçevesinde tali edime konu gayrimenkul sertifikalarına karşılık gelen bağımsız bö-
lümlerin satılması ve satış tutarının gayrimenkul sertifikası sahiplerine payları ile orantılı olarak
dağıtılmasını,

r) Tali edim ifa süresi: İzahname veya ihraç belgesinde tali edimin yerine getirilmesi
için öngörülen süreyi,

s) TOKİ: Toplu Konut İdaresi Başkanlığını,
ş) TTSG: Türkiye Ticaret Sicili Gazetesini,
t) Vade: İzahname veya ihraç belgesinde gayrimenkul sertifikasının ihraç tarihinden,

bu gayrimenkul sertifikalarına ilişkin ifa sürelerinin bitimine kadar geçmesi öngörülen süreyi,
u) Yatırımcı: Gayrimenkul sertifikası sahibini,
ü) Yetkili Kuruluş: Tebliğin 4 üncü maddesinin yedinci fıkrasında belirlenmiş olan ya-

tırım kuruluşlarını,
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Gayrimenkul Sertifikası ve İhracına İlişkin Esaslar

Gayrimenkul sertifikalarına ilişkin genel esaslar
MADDE 4 – (1) Gayrimenkul sertifikaları, bir gayrimenkul projesinin belirli bağımsız

bölümlerini veya bağımsız bölümlere ilişkin belirli bir alan birimini temsilen aşağıdaki esaslar
çerçevesinde ihraç edilebilir.

a) Gayrimenkul projesinin belirli bağımsız bölümlerini temsilen gerçekleştirilen ihraç-
larda, her bir bağımsız bölüme karşılık gelen gayrimenkul sertifikası adedinin ihraç öncesinde
belirlenmesi zorunludur.

b) Gayrimenkul projesinin bağımsız bölümlerine ilişkin belirli bir alan birimini temsilen
gerçekleştirilecek ihraçlarda ise, ihraççı tarafından asli edimin yerine getirilmesi sırasında aynı
alan birimine sahip bağımsız bölümler arasında blok, kat, cephe ve malzeme farklılıkları gibi
nedenlerle şerefiye talep edilebilir. Şerefiye talep edilmesi durumunda, asli edim sırasında ya-
tırımcılardan talep edilecek şerefiye tutarlarının veya ihraç anında belirlenmiş şerefiyenin edim
yerine getirilirken hangi esaslara göre düzeltilerek uygulanacağının, bağımsız bölümlerle iliş-
kilendirilerek izahname veya ihraç belgesinde açıklanması zorunludur.

c) Gayrimenkul sertifikası ihracına konu edilen bağımsız bölümler üzerinde edimlerin
yerine getirilmesini engelleyecek nitelikte ayni veya şahsi bir hak, haciz kaydı ile gayrimenkul
projesinin esaslı unsurlarına yönelik herhangi bir ihtilafın bulunmaması gerekmektedir.
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(2) Gayrimenkul sertifikası ihraç tutarı, gayrimenkul projesindeki tüm bağımsız bö-
lümlerin Tebliğin 6 ncı maddesi çerçevesinde hazırlanmış değerleme raporuna göre belirlenmiş
satış değerlerinin yüzde ellisini aşamaz. İhraç işlemine konut ve ticari alanların aynı anda dahil
edilmesi durumunda bu yüzde elli oranındaki sınır ihraç kapsamındaki konut ve ticari alanlar
için ayrı ayrı hesaplanır. Banka garantili ihraçlarda bu sınırlama uygulanmaz.

(3) Gayrimenkul sertifikası ihracına konu bağımsız bölümlerin izahname veya ihraç
belgesinde belirtilen proje bitiş tarihinden önce tamamlanması ve bu durumun proje bitiş tari-
hinden en az 15 gün önce kamuya açıklanması halinde, kamuya açıklanan yeni tarih, proje
bitiş tarihi olarak esas alınır. Bu durumda yatırımcılara gerekli duyuruların yapılması şartıyla
izahname veya ihraç belgesi değişikliği gerekmez. Kanunun 8 inci maddesi hükümleri saklıdır.

(4) Gayrimenkul sertifikaları yurt dışında veya yurt içinde halka arz edilerek veya halka
arz edilmeksizin nitelikli yatırımcıya satış suretiyle ihraç edilebilir. Halka arz edilerek gerçek-
leştirilecek ihraçlarda, Tebliğin 5 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan hükümlere ilave
olarak;

a) İhraççının özkaynaklar toplamının ödenmiş veya çıkarılmış sermayesinden yüksek
olması,

b) Tebliğin 5 inci maddesinin üçüncü ve dördüncü fıkraları çerçevesinde yapılacak ih-
raçlar hariç olmak üzere, ihraççı tarafından edimlerin izahnamede ve ihraç belgesinde belirtilen
esaslar çerçevesinde yerine getirilmemesi halinde itfa bedelinin ve oluşabilecek cezai şartın
yatırımcılara ödenmesinin bir banka tarafından garanti altına alınması,

zorunludur.
(5) İhraç edilecek gayrimenkul sertifikalarının borsada işlem görmesi ve ihraççıların

Kurula yapılacak onay başvurusunun yanı sıra bu amaçla borsaya başvurmaları zorunludur.
(6) Gayrimenkul sertifikaları asli veya tali edimin yerine getirilmesi ve varsa cezai

şartın ödenmesi suretiyle itfa edilir. Banka garantili ihraçlarda gayrimenkul sertifikaları aşağı-
daki durumlarda itfa bedelinin ve oluşması halinde cezai şartın yatırımcıya ödenmesi suretiyle
de itfa edilebilir.

a) Asli edimin izahname veya ihraç belgesinde öngörülen esaslar çerçevesinde yerine
getirilememesi.

b) Tali edimin Tebliğin 8 inci maddesinin üçüncü fıkrasının (ç) bendinde belirtilen ihale
süreci sonunda yerine getirilememesi.

c) İzahname veya ihraç belgesinde tali edim için Tebliğin 8 inci maddesinin üçüncü
fıkrasının (ç) bendinde belirtilen ihale sürecinin yapılmamasının öngörülmesi.

(7) Gayrimenkul sertifikalarının ihracının ve itfasının Kanunun 37 nci maddesinin bi-
rinci fıkrasının (e) bendinde belirtilen yatırım hizmet ve faaliyetinde bulunabilecek bankalar
ile portföy aracılığı, genel saklama hizmeti veya aracılık yüklenimi faaliyetinden herhangi
birini yürütecek olan aracı kurumlar vasıtasıyla yerine getirilmesi zorunludur.

(8) İhraççı tarafından öngörülmesi halinde gayrimenkul sertifikaları, proje bitiş tarihin-
den önce ihraççının belirlediği tutar veya borsada oluşan fiyat üzerinden geri alınmak suretiyle
de itfa edilebilir.

(9) Edimlerin ilgili ifa süreleri içerisinde ve izahname veya ihraç belgesinde belirtilen
esaslar çerçevesinde yerine getirilememesi durumunda yatırımcılara ihraç aşamasında belirle-
nen cezai şartın ödenmesi zorunludur.

(10) Kurul itfa bedelinin ve oluşabilecek cezai şartın yatırımcılara ödenmesinin bir ban-
ka tarafından garanti altına alınmasını, yurt içinde satışın yalnızca nitelikli yatırımcılara yönelik
olarak yapılmasını, ihraççının veya gayrimenkul sertifikalarının derecelendirilmesini talep ede-
bilir.
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Arsa sahibi ve ihraççıya ilişkin esaslar
MADDE 5 – (1) Gayrimenkul sertifikası ihraç etmek isteyen ihraççıların;
a) Gayrimenkul projesinin satış değerinin en az yarısı büyüklüğünde satış değerine

sahip bir projeyi, sözleşmesi ve teknik şartnamelerine uygun olarak Kurula başvuru tarihinden
önceki 5 yıl içerisinde tamamlamış veya ihraççının gayrimenkul yatırım ortaklığı olması du-
rumunda aynı şartlardaki bir projeyi tamamlatmış olması,

b) Gayrimenkul projesinin gerçekleştirileceği arsanın mülkiyetine münferiden sahip
olması ve arsa tapusunun kat irtifakı tapusuna çevrilmesi veya arsa üzerinde ihraççı lehine kat
irtifakı tesis edilmiş olması,

zorunludur.
(2) İhraççının gayrimenkul sertifikası ihraç etmek amacıyla kurulmuş bir anonim or-

taklık olması durumunda birinci fıkranın (a) bendindeki şartın, ihraççının Kurulun ilgili dü-
zenlemelerine göre yönetim kontrolüne sahip olan ortağı veya müştereken sahip olan ortakla-
rından en az birisi tarafından karşılanması gerekmektedir.

(3) TOKİ, İller Bankası Anonim Şirketi veya bunların bağlı ortaklıklarının ihraççı ol-
ması durumunda;

a) Birinci fıkranın (a) bendinde belirtilen şart aranmaz.
b) Yatırımcıların, aynı projeden doğrudan konut edinen kişiler ile eşit haklara sahip ola-

cağına ilişkin gerekli sözleşme veya düzenlemelerin yapılması veya Kurulca kabul edilebilecek
diğer tedbirlerin alınması zorunludur.

c) Talep edilmesi halinde Kurulca Tebliğde aranan diğer şartlardan muafiyet verilebilir.
(4) TOKİ, İller Bankası Anonim Şirketi ve bunların bağlı ortaklıklarının ihraççı olma-

dığı ancak tamamen veya kısmen sahip olduğu arsa ve arazilerin gayrimenkul projesine konu
edildiği ihraçlarda;

a) Birinci fıkranın (b) bendindeki şart aranmaz.
b) TOKİ, İller Bankası Anonim Şirketi veya bunların bağlı ortaklıkları ile ihraççı ara-

sında yapılacak sözleşmelerde, yatırımcıların, aynı projeden doğrudan konut edinen kişiler ile
eşit haklara sahip olacağına ilişkin hükümlere yer verilmesi veya Kurulca kabul edilebilecek
diğer tedbirlerin alınması zorunludur.

c) İhraççının gayrimenkul projesinin ihraca konu edilen bağımsız bölümlerini tamam-
layamaması durumunda bu bölümler TOKİ, İller Bankası Anonim Şirketi veya bunların bağlı
ortaklıklarının projenin tamamlanması için imzaladıkları sözleşmedeki esaslara göre tamam-
lanır.

Değerleme, fizibilite ve inşaat ilerleme raporları
MADDE 6 – (1) Kurula başvuru ve proje bitiş tarihleri ile Tebliğde belirtilen durum-

larda veya Kurulca uygun görülecek diğer aşamalarda, değerleme kuruluşlarınca gayrimenkul
projesine ilişkin olarak bir değerleme raporu hazırlanır. Kurulun ilgili düzenlemeleri uyarınca
hazırlanacak bu raporda gayrimenkul sertifikalarına konu edilen bağımsız bölümlerin tahmini
satış bedeli ile bu bedelin belirlenmesinde esas alınan emsal değerlere bağımsız bölümlerle
ilişkilendirilmek suretiyle yer verilmesi zorunludur. Değerleme raporunda gayrimenkul proje-
sindeki emsal satış bedellerine yer verilmesi zorunludur.

(2) Edimlerin ilgili ifa süreleri içerisinde yerine getirilemeyeceğinin anlaşılması duru-
munda veya Kurulca uygun görülecek diğer aşamalarda, değerleme kuruluşları tarafından pro-
jeye ilişkin olarak bir fizibilite raporu hazırlanır. Bu raporda asgari olarak, projenin mevcut ta-
mamlanma düzeyi ile bitirilmesi için gerekli olan süre ve tahmini maliyet hakkında bilgi verilir.

(3) İhraçtan elde edilen fonların inşaat ilerleme esasına göre ihraççıya aktarılabilmesini
teminen değerleme kuruluşları tarafından inşaat ilerleme raporları düzenlenir.

(4) Tebliğin 5 inci maddesinin üçüncü ve dördüncü fıkraları kapsamında yapılan ihraç-
larda, bu maddenin ikinci ve üçüncü fıkralarında sayılan raporlar değerleme kuruluşları yerine
başka kurumlarca hazırlanabilir.
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Asli edimlerin kullanılması
MADDE 7 – (1) Yatırımcılar asli edim kullanım süresi içerisinde, asli edim taleplerini

ihraççıya veya yetkili kuruluşa iletir. Asli edim kullanım süresi, ilk günü gayrimenkul sertifi-
kasının borsada işlem görme tarihinden önce olmamak üzere asgari olarak proje bitiş tarihinden
önceki 10 iş günü olarak ihraççı tarafından belirlenir. İhraççı ayrıca, proje bitiş tarihinden önce
belirleyeceği diğer tarihleri de izahname veya ihraç belgesinde açıklamak suretiyle, asli edim
kullanım süresine dahil edebilir. Tebliğin 8 inci maddesinin üçüncü fıkrasının (b) bendi hükmü
saklıdır.

(2) Asli edim talep eden yatırımcılar, asli edim ifa süresi içerisinde almak istedikleri
bağımsız bölümlerin gerektirdiği sayıda gayrimenkul sertifikasını ihraççının hesaplarına ak-
tarmak ve gerekli olması durumunda şerefiyeyi ödemek; ihraççı ise izahname veya ihraç bel-
gesinde belirlenen esaslar çerçevesinde yatırımcı adına bağımsız bölümlerin mülkiyetinin dev-
rine ilişkin hukuki işlemleri tamamlamak zorundadır. İhraççı, birden fazla yatırımcının aynı
bağımsız bölümü talep etmesi durumunda hangi yatırımcıya öncelik verileceğini izahname
veya ihraç belgesinde belirler. Böyle bir belirlemenin yapılmamış olması durumunda zaman
önceliği esas alınır.

(3) Birden fazla yatırımcı paylı mülkiyet esasları çerçevesinde asli edimin yerine geti-
rilmesini talep edebilir.

(4) Asli edimin yerine getirilebilmesi için ihraççı hesaplarına aktarılan gayrimenkul
sertifikaları üzerinde herhangi bir haciz, rehin hakkı veya benzeri kısıtlayıcı hakların bulun-
maması gerekir.

(5) Asli edim ifa süresi, asli edim kullanım süresinin bitimini izleyen 10 iş gününü aş-
mayacak şekilde belirlenir. İhraççının asli edim kullanım süresine dahil ettiği proje bitiş tari-
hinden önceki kullanım süreleri için izahname veya ihraç belgesinde açıklanmak koşuluyla
farklı ifa süreleri belirlenebilir.

(6) Asli edimin, izahname veya ihraç belgesinde belirlenen asli edim ifa süresi çerçe-
vesinde proje bitiş tarihinden önce talep edilmesi durumunda;

a) Bağımsız bölümün tapuda devir işlemi yapılır veya ihraççı ile yatırımcılar arasında
asli edimin yerine getirilmesi amacıyla gayrimenkul satış vaadi sözleşmesi imzalanır ve bu
sözleşmeden doğan hak tapu kütüğüne şerh edilir. Tebliğin 5 inci maddesinin üçüncü ve dör-
düncü fıkraları kapsamında yapılan ihraçlarda, bu fıkrada belirtilen tapu kütüğüne şerh zorun-
luluğu aranmaz.

b) Gayrimenkul satış vaadi sözleşmesi düzenlenmesi halinde gayrimenkul sertifikaları
asli edim yerine getirilinceye veya itfa bedeli yatırımcıya ödeninceye kadar yetkili kuruluş nez-
dinde bloke edilir.

(7) Asli edimin, izahname veya ihraç belgesinde belirtilen esaslar çerçevesinde yerine
getirilmemesi halinde Tebliğin 9 uncu maddesi hükümleri uygulanır.

(8) Banka garantili ihraçlarda asli edimin izahname veya ihraç belgesinde öngörülen
esaslar çerçevesinde yerine getirilemeyeceğinin anlaşılması halinde;

a) Tebliğin 9 uncu maddesinin birinci fıkrası hükümleri uygulanır. Verilen ek süre veya
asli edim ifa süresi sonunda asli edimin yerine getirilememesi durumunda ek süre veya asli
edim ifa süresinin bitimini takip eden 10 iş günü içerisinde varsa cezai şart ile birlikte itfa
bedeli ödenir.

b) Önceden asli edim talebinde bulunmuş olan yatırımcılar izahname veya ihraç bel-
gesinde belirlenen süre içerisinde asli edim yerine itfa bedelinin ödenmesini talep edebilirler.
Bu durumda söz konusu yatırımcılara asli edim ifa süresinin bitimini takip eden 10 iş günü
içerisinde varsa cezai şart ile birlikte itfa bedeli ödenir.
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(9) Tebliğin 5 inci maddesinin üçüncü ve dördüncü fıkraları çerçevesinde yapılan ih-
raçlar haricinde gayrimenkul satış vaadi sözleşmelerinde, mülkiyet devrinin gecikmesi veya
gerçekleştirilememesi durumlarına ilişkin olarak, gayrimenkul sertifikalarına ilişkin öngörülen
cezai şartlara yer verilmesi zorunludur.

(10) İhraççı, elinde yeterli sayıda gayrimenkul sertifikası bulunmamasına rağmen asli
edimi kullanmak isteyen yatırımcılar için, izahname veya ihraç belgesinde açıklanmak koşu-
luyla kredi kullanım veya nakit ödeme imkanı sağlayabilir.

Tali edimlerin kullanılması
MADDE 8 – (1) Asli edim kullanım süresi içerisinde asli edim talebiyle başvurmayan

veya başvurmasına rağmen izahname veya ihraç belgesinde asli edimin yerine getirilmesi için
öngörülen şartları yerine getirmeyen yatırımcıların, proje bitiş tarihi itibarıyla tali edimi talep
ettikleri kabul edilir.

(2) İhraççının tali edime konu gayrimenkul sertifikalarına karşılık gelen bağımsız bö-
lümleri satmak ve satış tutarını yatırımcılara payları ile orantılı olarak dağıtmak suretiyle tali
edimi yerine getirmesi zorunludur.

(3) Tali edimin yerine getirilmesinde aşağıdaki esaslar uygulanır.
a) Tali edim ifa süresinin, izahname veya ihraç belgesinde belirtilen proje bitiş tarihini

izleyen 120 günü aşmayacak şekilde belirlenmesi zorunludur.
b) İhraççı tarafından izahname veya ihraç belgesinde öngörülmesi ve esaslarının açıkça

belirtilmesi şartıyla tali edimi talep ettiği kabul edilen yatırımcılar tali edim ifa süresi içerisinde
asli edimi talep edebilirler. Bu durumda yatırımcılar tarafından gayrimenkulün bağımsız bö-
lümleri için verilmesi gereken sertifika sayısı, ihraç öncesi yayınlanan izahname veya ihraç
belgesinde ilgili bağımsız bölüm için öngörülen sertifika sayısı ile aynı olacak şekilde belirlenir.

c) Tali edime konu gayrimenkul sertifikalarına karşılık gelen bağımsız bölümlerin sa-
tışından elde edilen satış tutarı, tali edim ifa süresi boyunca tali edime konu bağımsız bölüm-
lerin tamamı satılıncaya kadar vekilin özen borcu çerçevesinde yetkili kuruluş tarafından devlet
tahvili, hazine bonosu, Hazine Müsteşarlığınca ihraç edilen kira sertifikaları, mevduat veya
katılım hesabı olarak veya Kurulca uygun görülecek diğer sermaye piyasası araçlarına yatırıl-
mak suretiyle yatırımcılar adına değerlendirilir ve bağımsız bölümlerin tümünün satışının ta-
mamlanmasını takip eden 2 iş günü içerisinde yatırımcıların hesaplarına payları oranında ak-
tarılır. Tebliğin 5 inci maddesinin üçüncü ve dördüncü fıkraları kapsamında yapılan ihraçlarda,
satış tutarı TOKİ, İller Bankası Anonim Şirketi veya bunların bağlı ortaklıkları tarafından ya-
tırımcılar adına değerlendirilebilir.

ç) Tali edimin yerine getirilmesi amacıyla satılacak olan bağımsız bölümlerin, tali edim
ifa süresi içerisinde nakde çevrilmesinde satışlar en çok 3 kez açık artırma suretiyle yapılır ve
bu açık artırmalarda aşağıdaki esaslar uygulanır:

1) En geç proje bitiş tarihini izleyen 30 gün içerisinde yapılacak olan birinci ihalede,
Tebliğin 6 ncı maddesi çerçevesinde hazırlanacak değerleme raporunda tespit edilen bağımsız
bölüm satış bedelleri, ihalede verilecek teklifler için asgari tutar olarak belirlenir. Bu asgari tu-
tar, bağımsız bölümlere konu gayrimenkul sertifikalarının ihraç değerinden az olamaz.

2) Birinci ihalede satışa sunulan bağımsız bölümlere yeterli talep gelmemesi halinde,
Tebliğin 6 ncı maddesi çerçevesinde yeni değerleme raporu hazırlatılarak ikinci kez ihaleye
çıkılır. İkinci ihale, birinci ihalenin usul ve şartlarına göre yapılır.

3) İkinci ihalede bağımsız bölümlerin tamamının satılamaması halinde, kalan bağımsız
bölümlerin satışı için üçüncü ihale düzenlenir. Üçüncü ihalede satışa sunulacak bağımsız bö-
lümler için asgari bedel tespit edilmez. İhalede bağımsız bölümler en yüksek teklifi verene sa-
tılır.
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4) Üçüncü ihaleden elde edilen satış geliri bu ihalede satışa sunulan bağımsız bölümlere
konu gayrimenkul sertifikalarının ihraç değerinden düşük ise veya hiç satış geliri elde edile-
memiş ise, aradaki fark ihraççı tarafından 2 iş günü içerisinde ödenir. Bu süre her durumda tali
edim ifa süresini geçemez.

5) Halka arz yoluyla satılan gayrimenkul sertifikası ihraçlarında ihale ilanı, her bir ihale
tarihinden en az 15 gün önce, ihraççının internet sitesinde ve KAP’ta yayınlanır. Ayrıca ihale
ilanı ve ilgili dokümanların nerede yayınlandığı bilgisi Türkiye çapında yayın yapan ve en yük-
sek tirajlı beş gazeteden ikisinde ilan edilir. Halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satılan
gayrimenkul sertifikası ihraçlarında ihale ilanı ve ilgili dokümanların nerede yayınlandığı bilgisi
Tebliğin 12 nci maddesinin ikinci fıkrası çerçevesinde yatırımcılara duyurulur.

6) Bu madde kapsamında yapılan ihalelere ihraççı ve ihraççının ilişkili tarafları katılamaz.
(4) Banka garantili ihraçlarda tali edimin;
a) İhale süreci gerçekleştirilerek yerine getirilmek istenmesi durumunda üçüncü fıkranın

(ç) bendinde ihraç değerine yapılan atıflar yerine itfa bedeli esas alınır.
b) İhraççının izahname veya ihraç belgesinde öngörmesi halinde ihale süreci gerçek-

leştirilmeksizin proje bitiş tarihini izleyen 10 iş günü içerisinde itfa bedelinin ödenmesi suretiyle
yerine getirilmek istenmesi durumunda bu maddenin ikinci ve üçüncü fıkraları uygulanmaz.

(5) İzahname veya ihraç belgesinde belirtilmiş olması kaydıyla, ihraççılarca tali edim
yerine getirilirken;

a) Üçüncü fıkranın (ç) bendinde belirtilen ihraç değeri,
b) Dördüncü fıkrada itfa bedelinin hesaplanmasına esas alınan ihraç değeri,
yerine ihraç değerinin üzerinde olacak şekilde bir varlık veya getiriye endekslenmiş ih-

raç değeri esas alınabilir.
Projenin gecikmesi ve gerçekleşmemesi durumları
MADDE 9 – (1) Edimlerin, izahname veya ihraç belgesinde belirtilen ifa sürelerinde

ve esaslar çerçevesinde yerine getirilemeyeceğinin anlaşılması projenin gecikmesi durumudur.
Projenin gecikmesi durumunda;

a) Bu durumun anlaşıldığı tarihten itibaren 15 iş günü içerisinde Tebliğin 6 ncı maddesi
uyarınca bir fizibilite raporu hazırlanır ve bu raporda projenin tamamlanması için gerekli ol-
duğu belirtilen süre için Kurula ek süre talebiyle başvurulur. Kurulca verilecek bu ek süre genel
zorlayıcı sebepler haricinde hiçbir şekilde proje bitiş tarihini izleyen 180 günü aşamaz.

b) Projenin geciktiği bilgisi, fizibilite raporunun sonuç bölümü, Kurulca verilen ek süre,
bu kapsamda yeniden belirlenen edim kullanım ve ifa süreleri ile yatırımcılara bu süre boyunca
ödenecek cezai şarta ilişkin esaslar, izahname veya ihraç belgesi ile aynı usuller çerçevesinde
duyurulur.

c) Kurulca verilen ek süre çerçevesinde yeniden belirlenen ifa süreleri içerisinde asli
ve tali edimler yerine getirilir ve varsa cezai şart ödenir. Banka garantili ihraçlarda Tebliğin
7 nci maddesinin sekizinci fıkrası ile 8 inci maddesinin dördüncü fıkrası hükümleri saklıdır.

(2) Verilen bu ek süre sonunda veya ek süre talebinde bulunulmaması halinde vade so-
nunda edimlerin yerine getirilememesi veya getirilemeyeceğinin anlaşılması projenin gerçek-
leşmemesi durumudur. Bu durumda en geç 5 iş günü içerisinde Kurula bilgi verilir ve projenin
gerçekleşmediği, yatırımcıların hakları ve cezai şart dahil yatırımcılara yapılacak ödemelere
ilişkin esaslar izahname veya ihraç belgesi ile aynı usuller çerçevesinde duyurulur.

İhraçtan elde edilen fonların kullanım şekli
MADDE 10 – (1) Gayrimenkul sertifikası ihracı karşılığında elde edilen fon, yetkili

kuruluş veya banka garantili ihraçlarda banka tarafından bir banka nezdinde açılan özel bir hesapta
toplanır ve vekilin özen borcu çerçevesinde devlet tahvili, hazine bonosu, Hazine Müsteşarlığınca
ihraç edilen kira sertifikaları, vadeli mevduat veya katılım hesabı olarak veya Kurulca uygun gö-
rülecek diğer sermaye piyasası araçlarına yatırılmak suretiyle ihraççı adına değerlendirilir.
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(2) Gayrimenkul sertifikası ihracından elde edilen fonlar, yalnızca gayrimenkul proje-
sinin tamamlanmasında veya bu projenin tamamlanması için başvuru tarihi itibarıyla kullanıl-
mış finansman kaynaklarının geri ödenmesinde kullanılır.

(3) İhraçtan elde edilen toplam fonun yalnızca Tebliğ çerçevesinde hazırlanacak değer-
leme, fizibilite ve inşaat ilerleme raporlarının yetkili kuruluş tarafından hazırlatılması için
asgari ücret tarifesi dikkate alınarak hesaplanan kısmı yetkili kuruluş veya banka garantili ih-
raçlarda banka tarafından bloke edilir.

(4) İhraçtan elde edilen fonlar, inşaat ilerleme raporlarında belirlenen oranlar ölçüsünde
yetkili kuruluş veya banka garantili ihraçlarda banka tarafından ihraççıya, projenin tamamlan-
masının başka kişi veya kurum tarafından bağımsız bölümlerin tamamlanması durumunda söz
konusu kişi veya kurumlara aktarılır.

(5) Projenin gerçekleşmemesi veya gerçekleşmeyeceğinin kesinleşmesi durumunda ih-
raçtan elde edilen fon hesabında kalan tutarlar ihraççıya aktarılmaz ve yalnızca yatırımcılara
yapılacak geri ödemelerde kullanılır.

(6) Gayrimenkul sertifikaları itfa edildikten sonra, ihraçtan elde edilen fon hesabında
kalan tutarlar ihraççıya aktarılır.

Kurula başvuru ve gerekli belgeler
MADDE 11 – (1) Gayrimenkul sertifikalarının ihracında Ek/1’de belirtilen belgelerle

birlikte onay almak için Kurula başvurulur.
(2) İhraç edilecek gayrimenkul sertifikaları, Tebliğin 4 üncü maddesinin ikinci fıkrası

çerçevesinde konut ve ticari alanlar için ayrı ayrı belirlenen ihraç tutarını aşmamak kaydıyla
Kurulca onay verilen ihraç tavanı içinde, tertipler halinde satılabilir. İzahnamenin geçerlilik
süresi boyunca yapılacak halka arzlarda, her tertibin satışından önce Ek/2’de yer alan belgelerle
birlikte Kuruldan onay almak amacıyla Kurula başvurulur. Halka arz edilmeksizin yapılacak
satışlarda ise, ihraç limitine Kurulca onay verilen tarihten itibaren 1 yıllık süre içerisinde her
tertibin satışından önce tertip ihraç belgesinin onaylanması amacıyla Kurula başvurulur.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Yatırımcı raporu
MADDE 12 – (1) Halka arz yoluyla satılan gayrimenkul sertifikasına konu bağımsız

bölümlerin tamamlanma düzeyi ile ilgili dönem içerisinde talep edilen ve gerçekleştirilen asli
edimlere ilişkin bilgileri içeren yatırımcı raporu, söz konusu gayrimenkul sertifikası itfa edilene
kadar her 3 aylık hesap dönemleri itibarıyla ihraççının internet sitesinde ve KAP’ta raporun
imzalandığı gün ilan edilir. İhraççı, yatırımcılara daha kısa dönemler itibarıyla raporlama ya-
pabilir.

(2) Yurt içinde nitelikli yatırımcılara veya yurt dışında satılmak üzere ihraç edilen gay-
rimenkul sertifikasına konu bağımsız bölümlerin tamamlanma düzeyi ile ilgili dönem içerisinde
talep edilen ve gerçekleştirilen asli edimlere ilişkin bilgiler, söz konusu gayrimenkul sertifikası
itfa edilene kadar 6 aylık hesap dönemleri itibarıyla Kurula ve yatırımcılara iletilir. İhraççı, ya-
tırımcılara daha kısa dönemler itibarıyla raporlama yapabilir.

Kamuyu aydınlatma
MADDE 13 – (1) Halka arz yoluyla gerçekleştirilen gayrimenkul sertifikası ihraçla-

rında Kurulun kamuyu aydınlatma düzenlemelerinde belirtilen hususlara ek olarak ihraççı;
a) İzahnamede belirtilen asli edim kullanım ve ifa süreleri ile tali edimin kullanımı için

gayrimenkul sertifikalarının ihraççı hesabına aktarılacağı süre, söz konusu sürelerin başlangıç
tarihinden en az 10 gün önce,
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b) Tebliğ hükümleri kapsamında yatırımcıların tali edimden asli edime geçiş için edim
değişikliği talebinde bulunabilecekleri süreyi, söz konusu sürenin başlangıç tarihinden en az
10 gün önce,

c) Gayrimenkul projesi kapsamında hazırlanan değerleme, inşaat ilerleme ve fizibilite
raporlarının sonuçlarının, söz konusu raporların hazırlandığı gün,

ç) Gayrimenkul projesinde, gayrimenkul sertifikası ihracına konu olmayan benzer ni-
telikte bağımsız bölümlerin ortalama satış fiyatlarını, bu fiyatlara esas alınan iskonto ve geçerli
olan diğer şartlarla birlikte her haftanın ilk iş günü,

d) Tebliğin 4 üncü maddesinin sekizinci fıkrası uyarınca ihraççı tarafından yatırımcılara
geri alım imkanı sağlanması durumunda, vade boyunca yapılacak geri alımlara ilişkin fiyat
bilgisini her haftanın ilk iş günü,

internet sitesinde ve KAP’ta açıklamak zorundadır.
Diğer hususlar
MADDE 14 – (1) İzahnamenin, ihraç belgesinin ve ihraca ilişkin diğer belgelerin içeri-

ğine, hazırlanmasına, onaylanmasına, yayınlanmasına, tescil ve ilanına, izahnamede yer alacak
finansal tablolara, izahnamedeki değişikliklere, ihraççılar tarafından yapılacak ilan ve reklam-
lara ilişkin hususlarda, gayrimenkul sertifikalarının ihraç ve satış esasları ile ihraççıların finan-
sal raporlama, bağımsız denetim ve kamuyu aydınlatma yükümlülüklerinin belirlenmesinde
ve Tebliğde yer almayan diğer konularda Kurulun ilgili düzenlemelerine uyulur.

Kurul ücreti
MADDE 15 – (1) İhraççılar tarafından, satışı yapılacak gayrimenkul sertifikalarının,

varsa nominal değerinden aşağı olmamak üzere, Kanunun 130 uncu maddesinin üçüncü fıkrası
uyarınca, ihraç değerinin binde ikisi tutarında ücretin Kurul bütçesine gelir kaydedilmek üzere
yatırılması zorunludur.

Gayrimenkul sertifikalarının kayden ihracı
MADDE 16 – (1) İhraççı tarafından yurt içinde ihraç edilecek gayrimenkul sertifika-

larının MKK nezdinde elektronik ortamda kayden ihracı ve bunlara ilişkin hakların hak sahip-
leri bazında izlenmesi zorunludur.

(2) İhraççı tarafından yurt dışında ihraç edilecek gayrimenkul sertifikalarının MKK
nezdinde elektronik ortamda kayden ihracı ve bunlara ilişkin hakların izlenmesi zorunludur.
Yurt dışında ihraç edilecek gayrimenkul sertifikaları, ihraççının veya MKK üyesinin niteliğine
göre MKK nezdinde hak sahibi ismine hesap açılmaksızın toplu olarak tutulabilir.

(3) Kurul, ihraççının talebi üzerine yurt dışında ihraç edilecek gayrimenkul sertifikala-
rının MKK nezdinde kayden ihraç edilmesi zorunluluğuna muafiyet verebilir.

(4) Gayrimenkul sertifikalarının bu maddenin üçüncü fıkrası kapsamında MKK nez-
dinde kayden ihraç edilmemiş olması durumunda; yurt dışında ihraç edilecek gayrimenkul ser-
tifikalarına ilişkin olarak; ihraç tutarı, ihraç tarihi, ISIN kodu, vade başlangıç tarihi, vadesi,
saklamacı kuruluş, ihracın gerçekleştirildiği döviz cinsi ve ülkeye ilişkin bilgiler, ihracın ger-
çekleştirilmesini takip eden 3 iş günü içerisinde MKK’ya iletilir. MKK’ya iletilen bu bilgilerde
değişiklik olması halinde, değişikliğin yapıldığı tarihi takip eden 3 iş günü içerisinde MKK’ya
bilgi verilir.

Diğer gayrimenkul sertifikalarına ilişkin onay başvurularının Kurulca sonuçlan-
dırılması

MADDE 17 – (1) Tebliğde sayılmamakla birlikte, Kurulun diğer düzenlemelerinin kap-
samı içinde yer almayan ve niteliği itibarıyla gayrimenkul sertifikası olduğu Kurulca kabul
edilecek sermaye piyasası araçlarına ait izahname ve ihraç belgesinin onaylanmasına ilişkin
başvurular, Tebliğ hükümlerinin kıyasen uygulanması suretiyle sonuçlandırılır.
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Yürürlükten kaldırılan tebliğ
MADDE 18 – (1) Kurulun 20/7/1995 tarihli ve 22349 sayılı Resmî Gazete’de yayım-

lanan Gayrimenkul Sertifikalarının Kurul Kaydına Alınmasına İlişkin Esaslar Tebliği (Seri: III,
No: 19) yürürlükten kaldırılmıştır. Kurulun diğer düzenlemelerinde Gayrimenkul Sertifikala-
rının Kurul Kaydına Alınmasına İlişkin Esaslar Tebliği (Seri:III, No:19)’ne yapılan atıflar bu
Tebliğe yapılmış sayılır.

Yürürlük
MADDE 19 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 20 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Kurul yürütür.

EK/1

GAYRİMENKUL SERTİFİKALARINA İLİŞKİN İZAHNAME VEYA İHRAÇ
BELGESİNİN ONAYLANMASI İÇİN GEREKLİ BELGELER (*)

1) İhraççıyı ve ihraççının ortaklarını tanıtıcı bilgiler,
2) İhraççının yürürlükte bulunan tüm değişiklikleri içeren ve tek bir metin haline geti-

rilmiş, ihraççıyı temsile yetkili kişilerce imzalı esas sözleşmesi,
3) İhraççının ihraca ilişkin yetkili organ kararının noter onaylı örneği,
4) İhraççının sermayesinin ödenmiş kısmının tespitine ilişkin mali müşavir raporu ile

mevcut sermayenin tesciline ilişkin TTSG,
5) Yetkili kuruluş ile imzalanan aracılık sözleşmesi,
6) Halka arz edilerek yapılacak ihraçlar için ihraççının yönetim kurulu üyeleri ile yö-

netimde yetkili olan personelden alınan, ilgili kişiler hakkında sermaye piyasası mevzuatı,
19/10/2005 tarihli ve 5411 sayılı Bankacılık Kanunu ve/veya 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 zimmet, irtikâp, rüşvet,
hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma,
verileri yok etme veya değiştirme, banka veya kredi kartlarının kötüye kullanılması, kaçakçılık,
vergi kaçakçılığı veya haksız mal edinme suçlarından dolayı alınmış cezai kovuşturma ve/veya
hükümlülüğünün ve ortaklık işleri ile ilgili olarak taraf olunan dava konusu hukuki uyuşmazlık
ve/veya kesinleşmiş hüküm bulunup bulunmadığına dair güncel tarihli beyanlar,

7) Halka arz edilerek yapılacak ihraçlar için, izahnamede yer alacak finansal tablolar
ile başvuru tarihine en yakın ara dönem finansal tablolar,

8) Halka arz edilmeksizin yapılacak ihraçlar için Kurulun ilgili düzenlemeleri uyarınca
hazırlanmış ve bağımsız denetimden geçirilmiş son iki yıllık ve başvuru tarihine en yakın ara
dönem finansal tablolar,

9) Halka arz edilerek yapılacak ihraçlar için Kurul düzenlemeleri çerçevesinde hazır-
lanmış izahname,

10) Halka arz edilmeksizin yapılacak ihraçlar için Kurul düzenlemeleri çerçevesinde
ihraç belgesi,

11) İhraç edilecek gayrimenkul sertifikalarına ilişkin vade, getiri ve risk faktörleri hak-
kında bilgi,

12) İhraççının noter onaylı imza sirküleri,
13) Gayrimenkul projesine ilişkin ruhsat ve izinlerin usulüne uygun alındığının, arsa

üzerinde ihraca engel olabilecek hukuki bir ihtilaf bulunmadığını gösteren hukukçu görüşü,
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14) Banka garantili ihraçlarda garantör banka tarafından Kurul ve ihraççıya hitaben ya-
zılacak yazı ile garantiyi veren bankanın konuya ilişkin yetkili organ kararının noter onaylı ör-
neği,

15) Gayrimenkul sertifikasına konu olan gayrimenkul projesi hakkında bilgi ile inşa
edileceği alanın tapu senedi örneği,

16) Tebliğin 5 inci maddesinde belirtilen hususlara ilişkin olarak ihraççının yeterliliğini
tevsik edici belgeler,

17) Bağımsız bölümlerin listesi ve asli edimi talep edecek yatırımcılara dağıtım esas-
ları,

18) Gayrimenkul sertifikasının fiyatının belirlenmesinde kullanılan yöntem ve varsa-
yımlara ilişkin detaylı bilgi,

19) Arsa sahibi ile ihraççının farklı olması durumunda, TOKİ, İller Bankası Anonim
Şirketi veya bunların bağlı ortaklıkları ile ihraççı arasında imzalanan ve Tebliğin 5 inci mad-
desinde belirtilen şartları taşıyan sözleşme(ler),

20) İhraççının gayrimenkul sertifikası ihraç etmek amacıyla kurulmuş bir anonim or-
taklık olması durumunda ihraççının ortaklarının ihraçtan kaynaklanan yükümlülüklerden mü-
teselsil sorumlu olduklarına dair taahhütname,

21) Gayrimenkul projesine konu bağımsız bölümlerin, konut ve ticari alan olarak he-
saplanmış toplam satış değerleri,

22) İhraçtan elde edilen fonun yatırılacağı ve yetkili kuruluş banka garantili ihraçlarda
banka tarafından açılan hesaba ilişkin bilgi,

23) Gayrimenkul sertifikası ihracı için yapılmış olan sözleşmelerin ve hazırlanan de-
ğerleme raporu ile varsa diğer raporların birer örneği,

24) Başvuru tarihi itibarıyla mevcut olması durumunda ihraççıya veya ihraç edilecek
gayrimenkul sertifikalarına ilişkin derecelendirme raporu ve derecelendirme kuruluşunun de-
recelendirme ölçeğine ilişkin bilgi,

25) Kurulca gerekli görülen diğer bilgi ve belgeler.

EK/2

İZAHNAMENİN GEÇERLİLİK SÜRESİ İÇİNDE HER İHRAÇTAN ÖNCE
KURULA GÖNDERİLECEK BİLGİ VE BELGELER (*)

1) Kurul düzenlemeleri çerçevesinde hazırlanmış arz programı sirküleri veya sermaye
piyasası aracı notu ile özet.

2) İhraççı bilgi dokümanı veya arz programı izahnamesinde açıklanan hususlarda de-
ğişiklik gerekmesi durumunda buna ilişkin değişiklik metinleri, değişiklik gerekmiyorsa bu
hususa ilişkin olarak ihraççı tarafından verilecek beyan.

3) Satışı yürütecek yetkili kuruluşlarla yapılan halka arza aracılık sözleşmesinin bir ör-
neği (Daha önce Kurula gönderilen aracılık sözleşmesi halen geçerli ve bu sözleşmede herhangi
bir değişiklik yapılmadıysa tekrar gönderilmesine gerek bulunmamaktadır. Bu durumda ihraççı
beyanı yeterlidir)

4) Kurulca gerekli görülmesi halinde verilen bilgileri teyit eden belgeler ile Kurulca is-
tenebilecek diğer belgeler.

(*) Ek/1 ve Ek/2’de yer alan bilgi ve belgelerin, KAP’ta ilan edilmiş olması ve bunların
güncel olduğunun ihraççı tarafından beyan edilmesi durumunda Kurula ayrıca gönderilmesi
gerekmez.
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ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI 

ARSA SATILACAKTIR 

Bismil Belediye Başkanlığından: 

Madde 1-) Mülkiyeti Bismil Belediyesine ait Fatih Mahallesi Emniyet Caddesi İmam 

Hatip Lisesi arkasında kain 178 ada, 17 nolu 7.221,94 m2 den oluşan parsel, İmar Planında konut 

alanı konumunda olup 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 37. Maddesine göre kapalı Teklif 

Usulü ile satışı yapılacaktır. 

Madde 2-) İşin İhalesi 15.07.2013 Pazartesi günü saat 10:00 da Belediyemiz Meclis 

toplantı salonunda yapılacaktır. 

 

SATIŞI YAPILACAK TAŞINMAZIN ÖZELLİKLERİ VE AÇIK ADRESİ 

Taşınmaz Bilgisi Tahmini Bedel Alanı M2 
Geçici 

Teminatı 

İhale 

Tarihi 

İhale 

Saati 

Fatih Mah. Emniyet 

Caddesi İmam Hatip Lisesi 

Arkası BİSMİL 

2.900,000,00 TL. 7.221,94 M2 87.000,00 TL. 15.07.2013 10:00 

 

Madde 3-) İhaleye katılacak isteklilerde arınılan belgeler 

A) Gerçek kişi olması halinde; 

a) Tebligat için adres beyanı, b) Noter tasdikli İmza beyannamesi, c) Şartnamenin satın 

alındığına dair Makbuz, d) Geçici teminatını yatırıldığına ilişkin belge 

B) Tüzel Kişi olması halinde; 

a) Tebligat için Adres beyanı, b-) Mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı 

bulunduğu Ticaret ve Sanayi Odasından son başvuru tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış, 

tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge, c-) Tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 

d) Şartnamenin satın alındığına dair makbuz, e-) Geçici Teminatın yatırıldığına dair belge 

C) Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya 

ilişkin noterden onaylı vekaletnamesi ile vekaleten katılanın noter tasdikli imza beyannamesi 

D) Ortak girişim olması halinde noter onaylı ‘Ortak Girişim Beyannamesi” ile her ortağa 

ait yukarıda belirtilen belgelerin ayrı, ayrı verilmesi gerekmektedir. 

E) Bismil Belediyesi Başkanlığı adına alınmış geçici teminat mektubu yada geçici teminat 

alındı belgesi 

F) Kapalı teklif zarfları, istenilen belgeler ve fiyat teklifini içerir iş zarf ile birlikte dış 

zarfn içine konulacaktır. Belgeler ve iç zarfın içine konulacağı dış zarfları, 15.07. 2013 Pazartesi 

günü saat 10:00 da Mali Hizmetler Müdürlüğüne teslim edilecektir. 

G) İşe ait şartname ve şartname bedelinin yatırıldığına dair makbuz 

Madde- 4 - istekliler tahmini bedelin %3 ünden az olmamak üzere kendilerinin 

belirleyecekleri tutarda geçici teminat vermeleri gerekmektedir. 

Madde -5 - İstekliler satışı yapılacak taşınmaz için takdir edilen tahmini bedelin üzerine 

çıkarak tekliflerini hazırlayıp verecekler, verilen en yüksek 3 (Üç) bedel üzerinde ihale 

komisyonunca ihale solunda artırıma gidilecek ve artırım sonucunda verilen en yüksek teklif 

idarece uygun bedel olarak kabul edilecek ve ihale en yüksek teklifi verenin uhdesinde kalmış 

sayılacaktır. 

Madde- 6 - İhale ile ilgili şartname ve ihale tarihinden bir gün önceki mesai bitimine 

kadar Belediye Mali Hizmetler Müdürlüğünde görülebilir. ve 250,00 TL. Belediye veznesine 

yatırılarak temin edilebilir. 

İlanen duyurulur. 5738/1-1 
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HİZMET SATIN ALINACAKTIR 

EÜAŞ Çatalağzı Termik Santralı İşletme Müdürlüğünden: 

Aşağıda Özellikleri Belirtilen Hizmet alımı işi açık ihale usulü ile ihale edilecektir. 

Dosya No : 2013/21 

İhale Kayıt No : 2013/84582 

1 - Teşekkülün: 

a) Adresi : EÜAŞ ÇATALAĞZI-B TERMİK SANTRALI İŞLETME 

MÜDÜRLÜĞÜ IŞIKVEREN - ZONGULDAK 

b) Telefon ve faks numarası : TEL: 0-372 264 30 50     FAX: 0-372 264 23 99- 24 21 

c) Elektronik posta adresi  : 

2 - İhale konusu malzemenin  

a) Niteliği, türü ve miktarı : I. Ünitede Su Jeti Kullanılarak Kondenser ve Eşanjör 

Temizliği Yapılması İşi. 

  - Teknik Şartnameye Göre. 

b) Teslim yeri : ÇATALAĞZI-B TERMİK SANTRALI İŞLETME 

MÜDÜRLÜĞÜ 

c) İşin süresi : 30 Takvim Günü. 

3 - İhalenin 

a) Yapılacağı yer : ÇATALAĞZI-B TERMİK SANTARALI İŞLETME 

MÜDÜRLÜĞÜ IŞIKVEREN - ZONGULDAK 

b) Tarihi ve saati : 13/08/2013 Salı Günü Saat: 14:00 

c) İhale usulü  : EÜAŞ Satın Alma ve İhale Yönetmeliği Kapsamında Açık 

İhale Usulü 

4 - İhale dokümanı EÜAŞ ÇATALAĞZI TERMİK SANTRALI İŞLETME 

MÜDÜRLÜĞÜ IŞIKVEREN - ZONGULDAK adresinde görülebilir ve 100,00,-TL karşılığı aynı 

adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları 

zorunludur. 

5 - Teklifler, 13/08/2013, saat 14:00’e kadar EÜAŞ ÇATALAĞZI TERMİK SANTRALI 

İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ Muhaberat Servisine verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta ve 

kargo vasıtasıyla da gönderilebilir. Postadaki ve kargodaki gecikme nedeniyle geç gelen teklifler 

değerlendirilmeye alınmayacaktır. 

Ziraat Bankası Kilimli Şb: IBN NO: TR93 0001 0004 5437 7120 4354 31 

Vakıf Bank Zong. Şb: IBN NO: TR= 88000 15 00158 00728 503 58 21 

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

olmalıdır. 

7 - Teklif zarfları ihale gününde saat 14.00’de EÜAŞ Çatalağzı-B Termik Santralı İşletme 

Müdürlüğü İhale salonunda alenen katılımcılar huzurunda açılacaktır. 

8 - Teşekkülümüz 4734 sayılı Kamu İhale Kanunun 3. Maddesinin (g) bendi 

doğrultusunda istisna kapsamındadır. İhaleyi yapıp yapmamakta veya dilediğine kısmen veya 

tamamen vermekte serbesttir. 

9 - Bu ihale 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara tabii olmayıp, Şirketimizin Satın Alma ve 

İhale Yönetmeliğinin usul ve esasları doğrultusunda yapılacaktır. 5709/1-1 
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4458 SAYILI KANUN UYARINCA TASFİYELİK HALE GELEN ARAÇ SATILACAKTIR 

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İstanbul Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü 

Bakırköy İşletme Müdürlüğünden:  

1 - Satışa esas bedeli en az 1.500,00 TL. ile en çok 104.643,00 TL. arasında değişen; 

10/07/2013 günü saat 16.00'ya kadar yatırılması gereken güvence tutarı da en az 150,00 TL., en 

çok 10.465,00 TL. arasında olan, cinsi, miktarı, bulunduğu yeri, özellikleri, satışa esas bedeli ve 

güvence tutarı ayrı ayrı şartname eki listede gösterilen binek oto, minibüs, oto römorku, otobüs ve 

motorsikletten oluşan 35 adet araç; açık artırma suretiyle, Yeşilköy Mah. Yeni Havaalanı Yolu 

No:1 Bakırköy/İSTANBUL adresindeki ihale salonunda 11/07/2013 tarihinde saat 09.30'da satışa 

sunulacaktır. Satışa sunulan eşya/araç ve söz konusu ihale hakkında ayrıntılı bilgiye 

www.gumrukticaret.gov.tr ve www.tasis.gov.tr internet adreslerimiz ile (0) (212) (465 80 20) 

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 (KDV dahil) 10,00 TL. 

bedel karşılığı Bakırköy Tasfiye İşletme Müdürlüğü ile Bölge Müdürlüğünden alınabilir. 

İlan olunur. 5743/1-1 

—— • —— 
4458 SAYILI GÜMRÜK MEVZUATI UYARINCA TASFİYELİK HALE GELEN 

ARAÇ/EŞYA SATILACAKTIR 

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Orta Anadolu Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü 

Ergazi Tasfiye İşletme Müdürlüğünden:  

1 - Satışa esas bedeli en az 11.240,03 TL ile en çok 47.371,62 TL arasında değişen; 

09/07/2013 günü saat 16.00 ' ya kadar yatırılması gereken güvence tutarı da en az 1.124,00 TL, en 

çok 4.737,16 TL arasında olan, cinsi, miktarı, bulunduğu yeri, özellikleri, satışa esas bedeli ve 

güvence tutarı ayrı ayrı şartname eki listede gösterilen 26 adet muhtelif vasıta (Binek Oto, 

Yandan Kapalı Kasa Kamyonet, Panelvan); açık artırma suretiyle, TASİŞ Ergazi Tesisleri 

Türkkuşu Yanı Etimesgut/ANKARA adresindeki ihale salonunda 10/07/2013 tarihinde saat 

09:30’da satışa sunulacaktır. Satışa sunulan eşya/araç hakkında daha detaylı bilgiye 

www.gumruk.gov.tr ve www.tasis.gov.tr internet adreslerimiz ile 0 (312) (243 13 04), (05), (06), 

(07) dahili 131 - 162 numaralı telefonlardan ulaşılabilir. 

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

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

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

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

vekaletname kartının satış günü ihale salonunda ibraz edilmesi gerekir. 

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

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

Ergazi Tasfiye İşletme Müdürlüğü ile Bölge Müdürlüğünden alınabilir. 

İlan olunur. 5752/1-1 
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MICROSOFT AKADEMİK LİSANS SATIN ALINACAKTIR 

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden: 

Ofisimizce, Milli Eğitim Bakanlığı Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğü ihtiyacı olan 

Microsoft Akademik Lisans alımı işinin kuruluşça istenen teknik şartnamesine ve markasına 

uygun olarak, Ofis’imiz tip ticari şartnamesi ile ihale ek şartlar listesinde belirtilen şartlarla, açık 

teklif usulü ile iç piyasadan satın alınacaktır. 

1 - İHALE EVRAKI BEDELLİDİR. 

a) İstekliler, ihale dokümanlarını Genel Müdürlüğümüz III Nolu Satın Alma Daire 

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

firmaların, ihale doküman bedelini (130.-TL) Ofis veznelerinden birine veya Ofis banka hesabına 

yatırmaları zorunludur. 

b) Yatırılan paraya ait ödendi belgesinin aslının teklif evrakına eklenerek dış zarfa 

konulması zorunludur. 

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

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

birlikte teknik şartname ile Ofis Ticari şartnamesi ve ihale ek şartlar listesinin aynen kabul 

edildiğini belirten yazılı taahhütname ve ticari şartnamenin 2. maddesinde yazılı belgeler ile ihale 

ek şartlar listesinde belirtilen belgeler bulunacaktır. 

3 - Teklifler, 12.07.2013 günü, saat 12.00’ye kadar Genel Müdürlüğümüz, III Nolu Satın 

Alma Daire Başkanlığında bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postada vaki gecikmeler 

dikkate alınmayacaktır. 

4 - Teklif mektuplarının, son teklif verme günü saat 14.00’de evvela dış zarfları açılacak, 

daha sonra teklif mektubu ile birlikte gönderilmesi gerekli olan belgeler incelenecek, bu inceleme 

sonucunda belgeleri istenilen şartlara uygun olduğu tespit edilenlerin ihtiyaç sahibi kuruluşça 

istenen teknik şartnamesine ve markasına uygunluğunun belirlenmesini müteakip, uygun olduğu 

tespit edilen tekliflerin iç zarfları bilahare bildirilecek bir tarihte açılacaktır. Uygun olmayan 

teklifler ise açılmadan teklif sahiplerine iade edilecektir. 

5 - Teklifler, ihaleye esas ticari şartnamenin 7. maddesinde belirtilen şartlarla iç zarfların 

açılmasını müteakip en az 30 gün opsiyonlu olacaktır. 

6 - İhale konusu malzemenin tamamı için teklif verilecek olup, kısmi teklifler 

değerlendirilmeyecektir. 

7 - Teklif edilen bedelin %3’ünden az olmamak üzere istekliler tarafından belirlenecek 

tutarda son teklif verme tarihinden itibaren en az 6 ay süreli geçici teminat verilecektir. 

8 - Söz konusu ihale, Kamu İhale Kanununun 3. maddesi (g) fıkrası (İstisna) kapsamında 

olup, Ofis, ihale konusu malzemeyi ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte serbesttir. 

 5746/1-1 
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BUZ ALIMI YAPILACAKTIR 

Ankara Halk Ekmek ve Un Fabrikası A.Ş. Genel Müdürlüğünden: 

1. Fabrikamız üretim birimince kullanılmak üzere 50.000 Kg buz teklif alma yoluyla 

alınacaktır. 

2. Teklifler en geç 12.07.2013 Cuma günü mesai bitimine kadar Fabrikamız Muhasebe ve 

Ticaret Müdürlüğüne verilmiş olması gerekmektedir. 

3. Postadaki gecikmeler dikkate alınmaz. 

ADRES: ANKARA HALK EKMEK VE UN FABRİKASI A.Ş. 

 Anadolu Bulvarı No: 13 Macunköy - Yenimahalle/ANKARA 

 Tel : 397 33 65 – 66 Faks : 397 33 71 – 74 5749/1-1 

—— • —— 

ARSA NİTELİKLİ TAŞINMAZMAL SATILACAKTIR 

Türk Hava Kurumu Genel Başkanlığından: 

1. Mülkiyeti Türk Hava Kurumuna ait Bolu ili, Merkez ilçesi, Tabaklar Mahallesi, Salim 

Gündoğan Sokak 317 ada 108 nolu parsel üzerinde yer alan arsanın satışı 19 Temmuz 2013 Cuma 

günü saat: 14.00’da kapalı teklif açık arttırma usulüyle ihale edilecektir. 

2. İstekliler şartnameye göre hazırlayacakları kapalı zarf teklif mektuplarını, ihale gün ve 

saatine kadar THK Bolu Şube Başkanlığı’na (Karaçayır Mah. PTT Cad. No: 36/1 BOLU) 

vereceklerdir. 

3. İstekliler bu işe ait şartnameyi 100,00.-TL karşılığında Türk Hava Kurumu Genel 

Başkanlığı (Atatürk Bulvarı No: 33 Opera/ANKARA) İhale ve Kontrat Yönetim Müdürlüğünden 

veya THK Bolu Şube Başkanlığı’ndan (Karaçayır Mah. PTT Cad. No: 36/1 BOLU) temin 

edebilirler. 

4. Türk Hava Kurumu Genel Başkanlığı 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununa tabi değildir. 

Bilgi Tel : THK Genel Başkanlığı (0 312) 310 48 40 / 263-271-274 

 THK Bolu Şube Başkanlığı (0 374) 215 10 69 5744/1-1 

————— 

MESKEN NİTELİKLİ TAŞINMAZMAL SATILACAKTIR 

1. Mülkiyeti Türk Hava Kurumuna ait İstanbul ili, Kartal ilçesi, Çavuşoğlu Mahallesi, 

Ankara Caddesi, Ankara Apartmanındaki 117/6 nolu meskenin satışı 18 Temmuz 2013 Perşembe 

günü saat:15.30’da kapalı teklif açık arttırma usulüyle ihale edilecektir. 

2. İstekliler şartnameye göre hazırlayacakları kapalı zarf teklif mektuplarını, ihale gün ve 

saatine kadar THK Pendik Şube Başkanlığı’na (Yeni Mah. Begonya Sok. Işıldak Apt. A Blok     

B Giriş D: 7 Pendik/İSTANBUL) vereceklerdir. 

3. İstekliler bu işe ait şartnameyi 50,00.-TL karşılığında Türk Hava Kurumu Genel 

Başkanlığı (Atatürk Bulvarı No: 33 Opera/ANKARA) İhale ve Kontrat Yönetim Müdürlüğünden 

veya THK Pendik Şube Başkanlığı’ndan (Yeni Mah. Begonya Sok. Işıldak Apt. A Blok B Giriş 

D:7 Pendik/İSTANBUL) temin edebilirler. 

4. Türk Hava Kurumu Genel Başkanlığı 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununa tabi değildir. 

Bilgi Tel : THK Genel Başkanlığı (0 312) 310 48 40 / 263-271-274 

 THK Pendik Şube Başkanlığı (0 216) 483 72 19 5745/1-1 
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AYRILIKÇEŞME - KAZLIÇEŞME ARASI GİŞE HİZMETLERİNİN YÜRÜTÜLMESİ İŞİ 

AÇIK İHALE USULÜ İHALE EDİLECEKTİR 

TCDD İşletmesi 1. Bölge Müdürlüğünden: 

İhale Kayıt No : 2013/86366 

1 - İdarenin: 

a) Adresi : TCDD İşletmesi 1. Bölge Müdürlüğü  

  Haydarpaşa/İSTANBUL 

b) Telefon ve Faks Numarası : 0216 337 82 14 

c) Elektronik Posta Adresi : 0216 337 82 14 

2 - İhale konusu malın adı ve miktarı: Halkalı - Kazlıçeşme - (Tüp/Tünel) - Ayrılıkçeşme 

- Gebze arası Marmaray işletmeciliğinde gişe hizmetlerinin, 65 personel ile 01/09/2013 T.den 

31/12/2015 T.ne kadar (28 ay süre ile) yürütülmesi işi. 

3 - İhalenin nerede hangi tarihte ve saatte yapılacağı : TCDD İşletmesi 1. Bölge Müdürlüğü 

Mal ve Hizmet Alım Komisyonu Başkanlığı’nda 26/07/2013 T. Saat : 14.30’da yapılacaktır. 

4 - Yukarıda belirtilen alımımız Yerli İsteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık İhale 

Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale dokümanında 

belirtilmiştir. 

5 - Tekliflerin TCDD 1. Bölge Müdürlüğü Komisyon Bürosu Gar Binası 3. Kat Haydarpaşa 

İSTANBUL’a 26/07/2013 T. Saat 14.30’a kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır. 

6 - İhale dokümanı TCDD İşletmesi 1. Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Komisyonu 

bürosunda görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunlu 

olup TCDD İşletmesi 1. Bölge Mali İşler Müdürlüğü veznesinden KDV dâhil 200,00 TL bedelle 

temin edilebilir. 

7 - Teklif edilen bedelin en az %3’ü oranında geçici teminat verilecektir. 

8 - Bu ihale, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı yasalara 

tabi değildir. 5620/1-1 

—— • —— 
CNC TEKER TORNA TEZGAHININ BAKIM VE TAMİR HİZMETİ YAPTIRILACAKTIR 

TCDD İşletmesi Sivas 4. Bölge Müdürlüğünden: 

İhale Kayıt No : 2013/83320 

1 - İdarenin : 

a) Adresi : TCDD Sivas 4. Bölge Müdürlüğü  

b) Telefon ve Faks Numarası : 0 346 2217000  0 346 2237677 

c) Elektronik Posta Adresi : 4bolgeihalekomisyonu@tcdd.gov.tr 

2 - İhale konusu işin niteliği,  

     türü ve miktarı adı : Sivas Loko Bakım Atölyesi Müdürlüğünde bulunan 

SAFOP marka CNC teker torna tezgahının periyodik 

bakım ve tamiri hizmet satın alınması işi. 

3 - İhalenin : 

a) Yapılacağı Yer : TCDD Sivas 4.Bölge Müdürlüğü 

b) Tarih ve Saati : 26/07/2013 Saat: 14:30 

4 - Yukarıda belirtilen hizmet alımımız Yerli İsteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık 

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

dokümanında belirtilmiştir.  

5 - İhale dökümanı TCDD Sivas 4. Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alımı İhale 

Komisyonu bürosunda görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın 

almaları zorunlu olup TCDD Sivas 4. Bölge Müdürlüğü veznesinden KDV Dahil 50,00 TL 

bedelle temin edilebilir. 

6 - Teklif edilen bedelin en az %3’ü oranında geçici teminat verilecektir.  

7 - Bu ihale, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı yasalara 

tabi değildir. 5634/1-1 
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ARSA SATIŞ KARŞILIĞI, GELİR PAYLAŞIMI İŞİ İHALE EDİLECEKTİR 

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanlığından: 

İhale Makamı: BURSA Büyükşehir Belediye Başkanlığı 

İşin Adı: Yunuseli Mahallesi, 6592 ada 4 parsel, 9978 ada 1 parsel ve 6588 ada 7 parselde 

Arsa satış Karşılığı, Gelir Paylaşımı işi. 

İşin Yapılacağı Yer: BURSA İhale Tarihi: 30/07/ 2013 Salı Saat: 15:00 

İhale Şekli: Kapalı Teklif Usulü 

İhale Yeri: BURSA BUYUKSEHIR BELEDIYESI ENCÜMEN TOPLANTI SALONU 

Şartname Bedeli: KDV Dahil 5.000,00.-TL (Beşbin Türk Lirası) 

1 - Yunuseli Mahallesi,6592 ada 4 parsel, 9978 ade 1 parsel ve 6588 ada 7 parselde Arsa 

satış Karşılığı, Gelir Paylaşımı işi, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 36.ncı maddesine göre 

Kapalı Teklif Usulü ile ihale edilecektir. 

2 - İhale 30/07/2013 Salı günü saat 15.00’te BURSA Büyükşehir Belediyesi Encümeni 

huzurunda yapılacaktır. Değerlendirme sonucu uygun görülen İSTEKLİLER’e, ihalenin pazarlık 

(Açık Arttırma) bölümünü içeren ikinci oturumunun yapılmasına aynı gün devam edilir veya 

yapılacağı yer, tarih ve saat davet mektubu ile bildirilir. 

3 - Geçici Teminatlar Belediyemiz veznesine nakit ödenebileceği gibi, 2886 sayılı 

Kanunun 26 maddesine göre hazırlanmış teminat mektupları da kabul edilebilecektir. 

4 - İhale Şartnamesi mesai saatleri içerisinde Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı-İhale 

Şartname Hazırlama Şube Md.ğü Avrupa Konseyi Cad. D Blok Acemler/BURSA adresinde 

ücretsiz görülebileceği gibi, KDV Dahil 5.000,00,- TL (Beşbin TürkLirası) bedel ile yine aynı 

yerden temin edilebilecektir. 

5 - İdare ihaleyi yapıp, yapmamakta serbesttir. İdarenin ihaleyi yapmama kararına 

istekliler tarafından itirazda bulunulamaz 

İhaleye katılacak olanlar; 

5.1. Tebligat için adres beyanı; ayrıca irtibat için telefon numarası ve faks numarası ile 

elektronik posta adresi. 

5.2. Ticaret ve Sanayi Odası Belgesi, Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya 

Sanayi Odası Belgesi. 

5.3. Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda 

alınmış ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasına veya ilgili Meslek Odasına kayıtlı olduğunu 

gösterir belge, 

5.4. Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu 

Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış, 

tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge, 

5.5. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri. 

• Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli İmza Beyannamesi. 

• 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. 

5.6. Kesinleşmiş sosyal güvenlik prim borcu olmadığına dair, ihale tarihinden en fazla 3 

ay önce düzenlenmiş belge. 

5.7. Gelir ve Kurumlar Vergi Borcu olmadığına dair Vergi Dairesinden, ihale tarihinden 

en fazla 3 ay önce temin edecekleri belge. 

5.8. İstekliler adına vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına teklifte 

bulunacak/katılacak kişilerin noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi. 
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5.9. İSTEKLİLER’ in, ihalenin yapılacağı tarih olarak belirtilmiş olan tarihten önceki son 

on beş yıl içinde, kendilerine ait ve tek bir iş kapsamında en az toplam 50.000 m2 (elli bin m2) 

inşaatı,(konut, ofis, AVM, otel vb.) tamamlamış olduklarını gösteren İş Bitirme belgelerinin 

(Yapı Kullanma İzin Belgesi ) aslı veya noter tasdikli suretini vermeleri zorunludur. 

5.10. Ortak girişimler ihaleye katılabilir, konsorsiyumlar İDARE’ye teklif veremez. 

5.11. Mali Durum Bildirisi; kullanılabilir nakit kredi toplamları ile kullanılmamış teminat 

mektubu kredi toplamlarının ayrı ayrı olmak üzere, Teklif edilen İDARE payı gelir oranı 

(ASKİPGO) %....... (………………………..) karşılığı, asgari İDARE payı toplam gelirinin 

(ASKiPTG) % 10'undan az olmaması gerekmektedir. 

5.12. BURSA Büyükşehir Belediye Başkanlığı’na işin adına alınmış, hesaplanan Arsa 

Satışı Karşılığı Satış Toplam Geliri (ASKSTG)’ olan 175,115,880.00 TL’nin (Yüz yetmiş 

beşmilyonyüzonbeşbinsekizyüzseksenTürk Lirası) %3'ü olan 5.253.476,40 TL (beş milyon iki 

yüz elli üç bin dört yüz yetmiş altı Türk Lirası kırk kuruş) tutarındaki geçici teminata ait alındı 

veya Banka Teminat Mektubu, 

5.13. Teklif Mektubu (Teklif Mektubu örneğine uygun) 

5.14. Tüzel kişi istekli tarafından sunulan iş deneyim belgesinin, aynı tüzel kişinin 

yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde sunulacak İş Deneyim Belgesinin 

Başka Bir Tüzel Kişiye Kullandırılmayacağına İlişkin Taahhütname. 

5.15.  Ortağı olduğu veya hissedarı bulunduğu tüzel kişiliklere ilişkin beyanname. 

5.16. Bilânço ve gelir tablolarının aslı veya noter tasdikli sureti; 

İSTEKLİLER son 1 (bir) yıllık bilânçolarını ve gelir tablolarını vereceklerdir. 

Ayrıca İSTEKLİLER’den; 

“Dönen varlıklar/kısa vadeli borçlar”ın en az 0,50 olması. 

“Öz kaynaklar/toplam aktif”in en az 0,10 olması. 

“Kısa vadeli banka borçları/öz sermaye”nin 0,75’den küçük olması. 

Yeterlik kriterleri olarak öngörülür ve sayılan 3 (üç) kriter birlikte aranır. Ortak girişim 

olması halinde ortaklardan herhangi birisinin belirtilen şartları sağlaması yeterlidir. 

Son bir yıllık bilânço ve gelir tablolarında yukarıdaki kriterleri sağlayamayanlar son beş 

yıla kadar bilânço ve gelir tablolarını vermek şartıyla bu kriterleri sağladıklarını ibraz edebilirler. 

Bilânço ve gelir tablolarının Yeminli Mali Müşavir veya Serbest Muhasebeci Mali 

Müşavir ya da Vergi Dairesince onaylanmış olması gerekir. 

Bu maddede istenen yeterlilik kriterlerinin sağlandığının Yeminli Mali Müşavir veya 

serbest Muhasebeci Mali Müşavir raporuyla onaylanması gerekir. 

5.17. Banka referans mektupları aslı, 

Banka referans mektuplarında; kullanılabilir nakit kredi toplamları ile kullanılmamış 

teminat mektubu kredi toplamlarının ayrı ayrı olmak üzere, İSTEKLİ’nin Teklif edeceği İDARE 

payı gelir oranı (ASKİPGO) %....... (………………………..) karşılığı, asgari İDARE payı toplam 

gelirinin (ASKiPTG) %10'undan az olmadığının belgelenmesi gerekmektedir. Ortak girişim 

olması halinde Ortaklığı teşkil eden firmalardan herhangi birinin bu şartın tamamını karşılaması 

halinde ise diğer ortaklarda bu şart aranmaz. 

İSTEKLİLER’in, banka referans mektupları ile birlikte bu banka referans mektubunu 

veren Bankanın Genel Müdürlüğünden alınmış teyit yazısının aslını ve banka referans mektubu 

ile teyit yazısını imzalayan Banka yetkililerinin, yetkili olduklarını gösteren belgeleri vermeleri 

şarttır. Teklif dosyasında belirtilen bu şartlara uygun olmayan banka referans mektubunu sunan 

İSTEKLİLER, ihalenin Kapalı Zarf Teklif Alma ve Pazarlık/Açık Artırma bölümünü içeren 

2. oturumuna katılamaya yeterlik alamazlar. 

5.18. İhale dosyası aslı (varsa zeyilnameler veya açıklamalar dâhil), 
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Teklif ile birlikte verilecek olan ihale dosyasındaki tüm dokümanların (varsa zeyilnameler 

veya açıklamalar dâhil) her sayfası İSTEKLİ tarafından mühürlenip imzalanacaktır. Ortak girişim 

olması halinde belirtilen evraklar tüm ortaklarca kaşelenip imzalanacaktır. Bu imza, ihale 

dosyasındaki dokümanlarda yer alan tüm hükümler ile bu dosyaya bağlı diğer eklerdeki 

hükümlerin kabul edildiği anlamını taşır. 

Dış zarf aşağıdaki belgeleri içerecektir. 

Dış Zarf içerisine aşağıdaki belgeler konulacaktır. 

B.1 - İç Zarf 

- Teklif Mektubu, 

B.1.1 - 5.nci maddede yazılı ihaleye katılma şartlarını belirtilen evraklar 

B.1.2 - Dış zarfın kapatılması: 

(B.1.1) - fıkrasında belirtilen belgeler ikinci bir zarfa konularak kapatılacaktır. Kapatılan 

bu Zarfın üzerine isteklinin ( Özel veya Tüzel Kişinin adı, Ortakları ) adı veya Ticari unvanı, açık 

adresi ve teklifin hangi ihale için verildiği yazılacaktır. 

Teklifler: 30/07/2013 saat 14:30’a kadar sıra numaralı makbuz alındı karşılığında Destek 

Hizmetleri Daire Başkanlığına bağlı İhale Şart. Haz. Şb. Müdürlüğüne teslim edilecektir. 

Telgrafla ve faksla yapılacak müracaatlar ve postada meydana gelecek gecikmeler kabul 

edilmeyecektir. 

İlan olunur. 

http://www.bursa.bel.tr 5610/1-1 

—— • —— 
TCDD 3. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ İHTİYACI OLAN 58 ADET 49 E1 RAYLI 

1/9 EĞİMLİ R 300 MAKAS SATIN ALINACAKTIR 

TCDD İşletmesi İzmir 3. Bölge Müdürlüğünden: 

İhale Kayıt No : 2013/83628 

1. İdarenin: 

a) Adresi : TCDD İşletmesi 3. Bölge Müdürlüğü Atatürk Caddesi 

No:121/A 35220 Alsancak/İzmir 

b) Telefon ve Faks Numarası : 0 232 464 31 31 /4108 ---- 0 232 464 77 98 

c) Elektronik Posta Adresi : 3bolgeihalekomisyonu@tcdd.gov.tr 

Şartnamenin Görülebileceği 

İnternet Adresi  : www.tcdd.gov.tr. 

  www.malzeme.tcdd.gov.tr 

2. İhale konusu malın adı ve miktarı: TCDD 3. Bölge Müdürlüğü İhtiyacı Olan 58 Adet 

49 E1 Raylı 1/9 Eğimli R 300 Makas Satın Alınması İşi. 

3. Yukarıda belirtilen alımımız YERLİ VE YABANCI İSTEKLİLERDEN teklif alınmak 

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

ihale dokümanında belirtilmiştir. 

4. Tekliflerin TCDD İşletmesi 3.Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım Komisyonu 

Başkanlığına 26.07.2013 Tarihi Cuma Günü Saat 15/00’ de kadar verilmiş veya gelmiş olması 

şarttır. 

5. İhale dokümanı TCDD İşletmesi 3. Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım İhale 

Komisyonu bürosunda görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları 

zorunlu olup TCDD İşletmesi 3. Bölge Müdürlüğü veznesinden (KDV Dahil) 300,00.- TL bedelle 

temin edilebilir. 

6. Teklif edilen bedelin en az %3’ü oranında geçici teminat verilecektir. 

7. Bu ihale, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı yasalara 

tabi değildir. 5621/1-1 
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KARAYOLU PANCAR NAKLİYE HİZMETİ SATIN ALINACAKTIR 

T.Ş.F.A.Ş. Ilgın Şeker Fabrikası Müdürlüğünden: 

2013/2014 Kampanya Dönemi Karayolu Pancar Nakliye Hizmet Alımı işi T.Ş.F.A.Ş. 

Genel Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alımı Yönetmeliği Esaslarına Göre Açık İhale Usulü İle İhale 

Edilecektir. 

İhale kayıt numarası : 2013/86640 

1 - İdarenin 

a) Adresi : Konya Yolu Üzeri 8. Km. 42600 Ilgın/KONYA 

b) Telefon ve faks numarası : Tel: 332 885 72 00 (10 hat) - Faks: 332 885 72 10 

2 - İhale konusu hizmetin 

a) Niteliği, türü ve miktarı : 2013/2014 Kampanya Döneminde 270.000 Ton Karayolu 

Pancar Nakliye Hizmet Alımı İşidir. 

  Bölge ve Kantar Adı Taşınacak Pancar (Ton) 

  Merkez - Doğanhisar 8.000 

  Akşehir - Doğrugöz 12.000 

  Akşehir - Subatan 12.000 

  Akşehir - Ulupınar 1.500 

  Akşehir - Yeşilköy 4.500 

  Çeltik-Çeltik 38.000 

  Çeltik - Gökpınar 52.000 

  Kadınhanı - Atlantı 7.000 

  Kadınhanı - Kabacalı 19.000 

  Kadınhanı - Kadınhanı 11.000 

  Kadınhanı - Kolukısa 8.000 

  Kadınhanı - Sarayönü 8.000 

  Yunak - Hacıfakılı 64.000 

  Yunak-Uzunbey    25.000 

  TOPLAM 270.000 

b) Yapılacağı yer : Nakliye hizmeti: Doğanhisar, Doğrugöz, Subatan, 

Ulupınar, Yeşilköy, Atlantı, Kabacalı, Kadınhanı, 

Kolukısa, Sarayönü, Hacıfakılı ve Uzunbey kantarlarından 

Ilgın Şeker Fabrikasına; Çeltik ve Gökpınar kantarlarından 

Afyon Şeker Fabrikasına yapılacaktır. 

c) İşin süresi : Çeltik ve Gökpınar Kantarları için Afyon Şeker Fabrikası 

2013/2014 Kampanya süresince, diğer kantarlar için Ilgın 

Şeker Fabrikası 2013/2014 Kampanya süresince 

3 - İhalenin 

a) Yapılacağı yer : Ilgın Şeker Fabrikası Toplantı Salonu Konya Yolu Üzeri 

8. Km. 42600 Ilgın/KONYA 

b) Tarihi ve saati : 18/07/2013 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 İlgili 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 imza beyannamesi veya imza 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, 

4.1.3 - Şekli ve içeriği idari şartnamede belirlenen teklif mektubu, 

4.1.4 - Şekli ve içeriği idari 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, 

4.1.7 - Karayolu Taşıma Yönetmeliği'nde belirtilen isteklinin sahip olduğu taşıma yetki 

belgesinin noter onaylı sureti, (Bu belgeler C2, Ll - L2, Rl - R2 ve K1 dir.) 

4.2 - Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin aranacak belgeler ve bu belgelerin taşıması 

gereken kriterler: 

4.2.1 - İş deneyim belgesi: 

1) Yurt içinde veya yurt dışında kamu veya özel sektörde bedel içeren tek bir sözleşme 

kapsamında taahhüt edilen ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin olarak, 

a) İlk ilan tarihinden geriye doğru son beş yıl içinde kabul işlemleri tamamlanan hizmet 

alımlarıyla ilgili iş deneyimini gösteren belgeleri veya, 

b) Devredilen işlerde devir öncesindeki veya sonrasındaki dönemde ilk sözleşme 

bedelinin en az %80'inin gerçekleştirilmesi şartıyla, ilk ilan veya davet tarihinden geriye doğru 

son beş yıl içinde kabul işlemleri tamamlanan hizmet işlerine ilişkin deneyimi gösteren belgelerin, 

verilmesi zorunludur. 
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İstekli tarafından teklif edilen bedelin %30'undan az olmamak üzere, ihale konusu iş veya 

benzer işlere ait tek sözleşmeye ilişkin iş deneyimini gösteren belgelerin sunulması gerekir. 

İş ortaklığında pilot ortağın, istenen iş deneyim tutarının en az %70'ini, diğer ortakların 

her birinin ise istenen iş deneyim tutarının en az %10'unu sağlaması gerekir. Ancak, diğer ortak 

veya ortakların iş deneyim tutarı toplamı, istenen iş deneyim tutarının %30'undan az olamaz. 

4.2.2 - Makine ve Diğer Ekipmana İlişkin Belgeler: 

11.06.2009 tarih ve 27255 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren ve 

11.06.2009 tarihinde uygulamaya konulan Karayolu Taşıma Yönetmeliği'nde belirtilen, isteklinin 

sahip olduğu karayolu taşıma yetki belge kapasitesinin, teklifte bulunacakları kantarın/kantarların 

günlük taşınacak pancar miktarına uygun olması gerekmektedir. Taşınacak günlük pancar 

miktarına uygun olmayan belgeye sahip isteklilerin teklifleri değerlendirme dışı bırakılacaktır. 

4.3 - Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler: 

4.3.1 - Bu ihalede benzer iş olarak Karayolu eşya taşımacılığında faaliyet gösteren gerçek 

ve tüzel kişilerin yapmış olduğu işler kabul edilecektir. 

5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif, kantar bazında teklif edilen fiyatların en düşük 

olanıdır. 

6 - İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.  

7 - İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 

7.1 - İhale dokümanı, İdarenin adresinde görülebilir ve TL 100,00- (YüzTürkLirası) 

karşılığı aynı adresten satın alınabilir. 

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

8 - Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Ilgın Şeker Fabrikası Haberleşme Servisi Konya 

Yolu Üzeri 8. Km. 42600 Ilgın/KONYA adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese 

iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. (Postadaki gecikmelerden idare sorumlu 

tutulamaz.) 

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 hizmet 

ihalesinde kısmi teklif verilebilir. 

10 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri 

tutarda geçici teminat vereceklerdir. 

11 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 90 takvim günü 

olmalıdır. 

12 - Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler. 

13 - Gerektiğinde açık eksiltme ve pazarlık yapılabileceğinden, isteklilerin veya kanuni 

temsilcilerinin İhale günü ve saatinde Fabrikamızda hazır bulunmaları gerekmektedir. 

14 - Mezkur hizmet alımı 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu ve 4735 Sayılı Kamu İhale 

Sözleşmeleri Kanunu'na (ceza ve yasaklamalarla ilgili hükümleri hariç) tabi olmayıp, ihale 

Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alımı Yönetmeliği esaslarına 

göre yapılacaktır. Teşekkülümüz ihaleyi yapıp yapmamakta veya kısmen yapmakta serbesttir. 

 5731/1-1 
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4458 SAYILI GÜMRÜK MEVZUATI UYARINCA TASFİYELİK HALE GELEN 

EŞYA SATILACAKTIR 

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Ege Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü İzmir 

Tasfiye İşletme Müdürlüğünden:  

1 - Satışa esas bedeli en az 483 TL ile en çok 459.591 TL arasında değişen; 11.07.2013 

günü saat 16.00'ya kadar yatırılması gereken güvence tutarı da en az 49 TL, en çok 45.960 TL 

arasında olan, cinsi, miktarı, bulunduğu yeri, özellikleri, satışa esas bedeli ve güvence tutarı ayrı 

ayrı şartname eki listede gösterilen pirinç, karışık plastik, vakum solar tüp, kullanılmış giyim 

eşyası, oyun makinası, kull. elektronik eşya, muhtelif eşyalar vb. 69 grup eşya açık artırma 

suretiyle, Sevgi Mahallesi 905 Sk. No:1 Gaziemir/İZMİR adresindeki ihale salonunda 12.07.2013 

tarihinde saat 09.30'da satışa sunulacaktır. Satışa sunulan eşyalar ve söz konusu ihale hakkında 

ayrıntılı bilgiye www.gumrukticaret.gov.tr ve www.tasis.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. 5762/1-1 

—— • —— 
DÜZELTME İLANI 

Bingöl İl Encümenliğinden: 

3/7/2013 tarih ve 28696 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Jeotermal Kaynak Arama Sahası 

İhale İlanında muhammen bedel miktarı 80.000,00 TL olması gerekirken, sehven 8.000,00 TL 

olarak yayımlanmıştır. 

Düzeltilerek ilgililere duyurulur. 5606/1-1 

—— •• —— 

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR 

Kastamonu Üniversitesi Rektörlüğünden: 

AKADEMİK PERSONEL ALINACAKTIR 

Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine 2547 sayılı Kanun ile Öğretim Üyeliğine 

Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin ilgili maddeleri ve 657 sayılı Devlet Memurları 

Kanununun 48. maddesi gereğince Öğretim Üyesi alınacaktır. Başvurular ilanın Resmi Gazetede 

yayın tarihi itibariyle 15 (On Beş) gündür. Başvurular şahsen yapılacak olup süresi içinde 

yapılmayan başvurular ve eksik belgeli dosyalar ile postayla yapılacak başvurular kabul 

edilmeyecektir. 

Öğretim Üyesi kadrosuna başvuracak adayların 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunun 

5772 sayılı Kanunla değiştirilen 23, 25 ve 26. maddelerinde belirlenen asgari koşulları sağlamış 

olmak şartıyla: 

Profesör kadrosuna başvuracak adayların; başvurdukları birim ve anabilim dalını belirten 

dilekçelerine (Profesör adayları dilekçelerinde yayınlarından birini başlıca araştırma eseri olarak 

gösterecektir,) özgeçmiş, (2) iki adet fotoğraf, nüfus cüzdanı sureti, doçentlik belgesi, başlıca 

araştırma eserinin açıkça belirtildiği yayın listesi, bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan  6 

(Altı) adet dosyayı ekleyerek, Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığına şahsen müracaat 

etmeleri gerekmektedir (Profesör kadrosuna müracaat edecek adaylar daimi statüde 

çalıştırılacaktır.) 
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Doçent kadrolarına başvuracak adayların; başvurdukları birim ve anabilim dalını belirten 

dilekçelerine özgeçmiş, 2 adet fotoğraf, nüfus cüzdanı örneği, doçentlik belgesi, öğrenim 

belgeleri, yayın listesi, bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 adet dosyayı ekleyerek 

Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığına şahsen müracaat etmeleri gerekmektedir. (Doçent 

kadrosuna müracaat edecek adaylar daimi statüde çalıştırılacaktır.) 

Yardımcı Doçent kadrolarına başvuracak adayların; başvurdukları birim ve anabilim 

dalını belirten dilekçelerine; özgeçmiş, 2 adet fotoğraf, nüfus cüzdanı örneği, askerlik belgesi, 

öğrenim belgeleri (Lisans, Yüksek Lisans, Doktora ve Uzmanlık belgesi),  yayın listesi ile birlikte 

bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 adet dosyayı ekleyerek ilgili birime şahsen müracaat 

etmeleri gerekmektedir. 

Yardımcı Doçentlik Kadrolarına Başvurularda 2547 sayılı Kanunun 23. maddesinin (b) 

fıkrasının 2. bendine göre üniversitemizce yabancı dil sınavı yapılacaktır. Yabancı dil sınav 

tarihleri daha sonra belirlenecek, adaylara ilgili birim tarafından duyurulacaktır. 

Başvuruda bulunacak adaylardan, herhangi bir kamu kurumunda çalışanlar (daha önce 

çalışıp ayrılsalar dahi) çalıştığı kurumdan alacakları onaylı ayrıntılı Hizmet Belgesini başvuru 

belgesine ekleyerek ibraz edeceklerdir. 

Adaylar sadece durumuna uygun 1 (Bir) birime müracaatta bulunabileceklerdir. 

Yurtdışından alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış 

olması gerekmektedir. Atamaların yapılabilmesi için adayların durumunun ilan edilen kadro 

derecesine uygun olması gerekmektedir. 

NOT: İlanımıza http://www.kastamonu.edu.tr adresinden ulaşılabilir. 

 

Birimi 

Bölümü/Anabilim 

Dalı Unvanı Derece Adet Açıklama 

Eğitim 

Fakültesi 

İlköğretim/Sosyal 

Bilgiler Eğitimi 
Yrd. Doç. 4 1 

Sosyal bilgiler eğitimi ile hukuk 

okuryazarlığı ilişkisi üzerine doktora 

yapmış olmak. 

Güzel Sanatlar 

Eğitimi/Müzik 

Eğitimi 

Yrd. Doç. 5 1 

Koro eğitimi ile öğrenci motivasyonu 

ilişkisi üzerine doktora yapmış 

olmak. 

Fen-

Edebiyat 

Fakültesi 

Fizik/Atom ve 

Moleküler Fiziği 
Profesör 1 1 

 

Türk Dili ve 

Edebiyatı 

Yrd. Doç. 5 1 
Edebi metinlerde sosyal değişmeler 

üzerine doktora yapmış olmak 

Yrd. Doç. 5 1 
Halk edebiyatında anlatı ortamları 

üzerine doktora yapmış olmak. 

İlahiyat 

Fakültesi 

Temel İslam 

Bilimleri/Kelam ve 

İslam Mezhepleri 

Tarihi 

Profesör 1 1 

 

Mühendislik 

ve Mimarlık 

Fakültesi 

Malzeme Bilimi ve 

Nanoteknoloji 

Mühendisliği 

Doçent 3 1 
Bor teknolojisi alanında çalışmış 

olmak. 

İnşaat 

Mühendisliği 

Yrd. Doç. 5 1 

Gaz betonu üretiminde farklı katkı 

maddeleri kullanılması üzerine 

doktora yapmış olmak. 

 5739/1-1 
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Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığından: 

“AFET SONRASI GEÇİCİ BARINMA ÜNİTELERİ FİKİR YARIŞMASI’’ 

1. YARIŞMANIN ADI VE TÜRÜ  

Yarışma, yeni tasarım yaklaşımlarını özendirmeyi amaçlayan ve daha sonraki planlama 

çalışmaları için temel oluşturması düşünülen bir fikir yarışmasıdır. Yarışmanın adı “Afet Sonrası 

Geçici Barınma Üniteleri Fikir Yarışması”dır.  

Yarışma, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’na dayanılarak yayımlanan “Mimarlık, Peyzaj 

Mimarlığı, Mühendislik, Kentsel Tasarım Projeleri, Şehir ve Bölge Planlama ve Güzel Sanat 

Eserleri Yarışmaları Yönetmeliği” çerçevesinde düzenlenmekte olup; serbest, ulusal ve iki 

kademelidir. 

2. ŞARTNAMENİN TEMİN EDİLMESİ 

“Afet Sonrası Geçici Barınma Üniteleri Fikir Yarışması” şartname bedeli olan 50TL’yi 

Merkez Bankası Ankara Şubesi TR75 0000 1001 0000 0350 1210 02 nolu IBAN’a; şahıslar, 

adları ve T.C. kimlik numaraları ile beraber “Afet Sonrası Geçici Barınma Üniteleri Fikir 

Yarışması Şartname Bedeli” olarak yatırmış olmalıdırlar. Alınan dekont, proje teslim tarihi olan 

04.10.2013 Cuma günü saat 17:30’a kadar Kızılırmak Mahallesi Ufuk Üniversitesi Caddesi No:12 

Çankaya/ANKARA adresine projeler ile birlikte kimlik zarfının içinde teslim edilecektir. Kimlik 

zarfında dekont bulunmayan kişiler/gruplar yarışmaya kabul edilmeyecektir. 

3. YARIŞMAYA KATILIM KOŞULLARI 

• Yarışmaya katılmak için yasal bir engeli bulunmamak, 

• Öğrenci kategorisi için Türkiye ve KKTC üniversitelerinin konu ile ilgili teknik 

bölümlerinde lisans öğrencisi olmak; profesyonel kategorisi için ilgili teknik bölümlerden en az 

lisans düzeyinde eğitim almış olmak (Mimar, iç mimar, endüstri ürünleri tasarımcısı, mühendis, 

vb.), 

• Jüri üyeleri (danışman, asli, yedek) ve raportörleri belirleyen ve atayanlar arasında 

olmamak, 

• Jüri üyeleri (danışman, asli, yedek) ve raportörlerle, bunların birinci dereceden 

akrabaları, ortakları, yardımcıları veya çalışanları arasında olmamak, 

• Jüri çalışmalarının herhangi bir bölümüne katılmamış olmak, 

• Şartname almış olmak, (Ekip olarak katılanlardan bir kişinin bu şartı yerine getirmesi 

yeterlidir), 

• Yarışmayı açan idarede yarışma ile ilgili her türlü işlemleri hazırlamak, yürütmek, 

sonuçlandırmak ve onaylamakla görevli olmamak, 

• Yarışmayı açan idare adına hareket eden danışman ile bunların çalışanları arasında 

olmamak. 

4. JÜRİ ÜYELERİ VE RAPORTÖRLERİN İSİM VE KİMLİKLERİ 

4.1. DANIŞMAN JÜRİ ÜYELERİ 

Dr. Fuat OKTAY AFAD Başkanı 

Mehmet Sinan YILDIZ AFAD Başkan Yardımcısı 

Gökhan ÇEBİ AFAD İyileştirme Dairesi Başkanı 
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4.2. ASLİ JÜRİ ÜYELERİ 

Dr. Hakan GÜRSU Jüri Başkanı, Endüstri Ürünleri Tasarımcısı, ODTÜ 

Mehmet Akif DANACI Endüstri Yüksek Mühendisi, AFAD Planlama ve Zarar 

Azaltma Dairesi Başkanı 

Prof. Dr. C. Abdi GÜZER Mimar, ODTÜ 

Doç. Dr. Çiğdem ERBUĞ Endüstri Ürünleri Tasarımcısı, UTES - ODTÜ 

Ayberk YAĞIZ Endüstri Ürünleri Tasarımcısı, Endüstriyel Tasarımcılar 

Meslek Kuruluşu (ETMK) Başkanı 

Sonay AKTAŞ Mimar, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 

Erden DURUK Afet Müdahale Uzmanı, Kızılay 

 

4.3. YEDEK JÜRİ ÜYELERİ 

Kadriye SEYİTHANOĞLU Yüksek Mimar 

Gürsel ÖZBAY İnşaat Yüksek Mühendisi, Kontur-SEL Alü. Ltd. Şti. 

Barış YAZICI Endüstri Ürünleri Tasarımcısı, ODTÜ 

Ali Tolga ÖZDEN Mimar, ODTÜ 

 

4.4. RAPORTÖRLER 

Belgin ÇENE  İnşaat Mühendisi, AFAD 

Ayşe AKTAN  Yüksek Mimar, AFAD 

 

5. YARIŞMANIN TAKVİMİ 

BİRİNCİ KADEME YARIŞMA TAKVİMİ 

 
Acil Barınma 

Amaçlı Tasarımlar 

Geçici Barınma 

Amaçlı Tasarımları 

Yarışmanın ilan tarihi 05.07.2013 

Şartname alımı için son tarih 05.08.2013 

Sorular için son tarih 
15.08.2013 

17:30 

Soruların yanıtlanması için son tarih 23.08.2013 

Proje teslimi için son tarih 
04.10.2013 

17:30 

Jüri değerlendirmesi 08.10.2013- 25.10.2013 

Sonuçların ilanı 28.10.2013 

 

Birinci kademeden ikinci kademeye geçmeye hak kazanan yarışmacılara, yazışma 

zarfında belirtilen adrese, değerlendirme raporları ve jüri tavsiyeleri ile birlikte bildirim 

yapılacaktır. 
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İKİNCİ KADEME YARIŞMA TAKVİMİ 

 Acil Barınma Amaçlı 

Tasarımlar 

Geçici Barınma Amaçlı 

Tasarımları 

Prototip teslimi için son tarih 27.12.2013 17:30 

Jüri değerlendirmesi 10.01.2014 - 17.01.2014 

Sonuçların ilanı 20.01.2014 

 

Gelen sorulara verilecek yanıtlar yarışma prensiplerini etkileyecek değişiklikleri 

gerektiriyorsa, yarışma jürisi, içinde bulunulan kademenin 1/3’ünü geçmemek kaydıyla yarışma 

süresini uzatabilir. Yarışma süresinin uzatılması durumunda yarışma takviminin geri kalan tüm 

tarihleri değiştirilerek AFAD kurumsal web sitesinde ilan edilecektir. 

 

6.ÖDÜLLER VE ÖDEME ŞEKLİ 

 

6.1. ACİL BARINMA AMAÇLI (TEKSTİL VB. MALZEMELİ) TASARIMLAR 

 

1. Ödül 20.000 TL (Yirmibin Türk Lirası) 

2. Ödül 15.000 TL (Onbeşbin Türk Lirası) 

3. Ödül 10.000 TL (Onbin Türk Lirası) 

 

1. Mansiyon   5.000 TL (Beşbin Türk Lirası) 

2. Mansiyon   5.000 TL (Beşbin Türk Lirası) 

 

6.2. GEÇİCİ BARINMA AMAÇLI TASARIMLAR 

1. Ödül 50.000 TL (Ellibin Türk Lirası) 

2. Ödül 35.000 TL (Otuzbeşbin Türk Lirası) 

3. Ödül 20.000 TL (Yirmibin Türk Lirası) 

 

1. Mansiyon 10.000 TL (Onbin Türk Lirası) 

2. Mansiyon 10.000 TL (Onbin Türk Lirası) 

 

7. YARIŞMAYI DÜZENLEYEN İDAREYE İLİŞKİN BİLGİLER 

 

Yarışmayı Düzenleyen İdare : T.C. Başbakanlık  

  Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı 

Posta Adresi : Kızılırmak Mahallesi Ufuk Üniversitesi Caddesi No: 12 

Çankaya/ANKARA  

İrtibat Telefon Numarası : 0 (312) 258 2323 

Faks Numarası : 0 (312) 286 9572 

Web Sitesi : http://www.afad.gov.tr 

Yarışma Linki : http://yarisma.afad.gov.tr 

Elektronik Posta Adresi : yarisma@afad.gov.tr 

 5673/1-1 
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Adalet Bakanlığından: 

MÜNHAL NOTERLİKLER 

Aşağıda 2012 yılı gayrisafi gelirleri ve isimleri yazılı olan BİRİNCİ SINIF 

NOTERLİKLER münhaldir. 

1512 sayılı Noterlik Kanununun 22 ve müteakip maddeleri gereğince BİRİNCİ SINIF 

NOTERLERDEN bu noterliklere atanmaya istekli olanların ilan tarihinden itibaren bir ay içinde 

Bakanlığımıza veya bulundukları yer Cumhuriyet Başsavcılıklarına başvurmaları gerekmektedir. 

Posta ile doğrudan doğruya Bakanlığa gönderilmiş olan dilekçeler başvuru süresi içinde 

Bakanlığa gelmediği takdirde atama işleminde nazara alınmaz. 

İlan olunur. 

 

SIRA NO NOTERLİĞİN ADI: 2012 YILI GAYRİSAFİ GELİRİ 

1 BEŞİKTAŞ İKİNCİ NOTERLİĞİ 1.247.344,50.-TL. 

2 BEYOĞLU OTUZUNCU NOTERLİĞİ 621.426,94.-TL. 

3 ERZURUM DÖRDÜNCÜ NOTERLİĞİ 567.524,11.-TL. 

4 ESKİŞEHİR SEKİZİNCİ NOTERLİĞİ 854.845,18.-TL. 

5 İSTANBUL ALTINCI NOTERLİĞİ 796.734,39.-TL. 

6 İSTANBUL ONİKİNCİ NOTERLİĞİ 528.041,86.-TL. 

7 İZMİR YİRMİÜÇÜNCÜ NOTERLİĞİ 759.073,69.-TL. 

8 MERSİN BİRİNCİ NOTERLİĞİ 751.966,13.-TL. 

 5719/1-1 

————— 
MÜNHAL NOTERLİK 

2011 yılı tahmini gayrisafi geliri 100.000.-TL. olan, Cumhuriyet Caddesinin Muş-Bitlis 

Şosesi (Muş-Bitlis Karayolu) ile kesiştiği yerden başlayarak 134. Sokak ile kesiştiği yer, buradan 

devamla 134. Sokağın Hürriyet Caddesi ile kesiştiği yer, buradan devamla Hürriyet Caddesinin 

Muş-Bitlis Şosesi ile kesiştiği yer, buradan devamla Muş-Bitlis Şosesinin Cumhuriyet Caddesi ile 

kesiştiği yer ile çevrili alan içerisinde kalan cadde ve sokaklar ile çerçeve cadde ve sokakların bu 

alana bakan bölümlerinde, diğer noterliklerle rekabet ortamı yaratmayacak uygun bir yerde ihdas 

bölgesi bulunan muhdes üçüncü sınıf MUŞ DÖRDÜNCÜ NOTERLİĞİ münhaldir. 

1512 sayılı Noterlik Kanununun 22 ve müteakip maddeleri gereğince BİRİNCİ SINIF, 

İKİNCİ SINIF, ÜÇÜNCÜ SINIF NOTERLERDEN VE NOTERLİK BELGESİ 

SAHİPLERİNDEN bu noterliğe atanmaya istekli olanların ilân tarihinden itibaren bir ay içinde 

Bakanlığımıza veya bulundukları yer Cumhuriyet Başsavcılıklarına başvurmaları gerekmektedir. 

Başvuruda bulunan ve belge numarası 9000'in altında olan belge sahiplerinin başvuru 

dilekçelerine 1512 sayılı Noterlik Kanununun 23 üncü maddesi gereğince sabıka kaydı, sağlık 

raporu, mal bildirimi, kayıtlı olunan barodan hakkında soruşturma ya da disiplin cezası olup, 

olmadığına ilişkin belge, vukuatlı nüfus kayıt örneği ve Cumhuriyet Başsavcılıklarından temin 

edilebilecek beyannameyi eklemeleri gerekmektedir. Eksik belgelerini ilan tarihinden itibaren bir 

ay içinde tamamlamayan kişilerin istemi dikkate alınmaz. 

Posta ile doğrudan doğruya Bakanlığa gönderilmiş olan dilekçeler başvurma süresi içinde 

Bakanlığa gelmediği takdirde atama işleminde dikkate alınmaz. 

İlân olunur. 5720/1-1 
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Adalet Bakanlığından: 

MÜNHAL NOTERLİKLER 

Aşağıda 2012 yılı gayrisafi gelirleri ve isimleri yazılı olan ÜÇÜNCÜ SINIF noterlikler 

münhaldir. 

1512 sayılı Noterlik Kanununun 22 ve müteakip maddeleri gereğince BİRİNCİ SINIF, 

İKİNCİ SINIF, ÜÇÜNCÜ SINIF NOTERLERDEN VE NOTERLİK BELGESİ 

SAHİPLERİNDEN bu noterliklere atanmaya istekli olanların ilan tarihinden itibaren bir ay içinde 

ve istekli oldukları her noterlik için ayrı dilekçe vermek suretiyle Bakanlığımıza veya 

bulundukları yer Cumhuriyet Başsavcılıklarına başvurmaları gerekmektedir. 

Başvuruda bulunan ve belge numarası 9000'in altında olan belge sahiplerinin başvuru 

dilekçelerine 1512 sayılı Noterlik Kanununun 23 üncü maddesi gereğince sabıka kaydı, sağlık 

raporu, mal bildirimi, kayıtlı olunan barodan hakkında soruşturma ya da disiplin cezası olup 

olmadığına ilişkin belge, vukuatlı nüfus kayıt örneği ve Cumhuriyet Başsavcılıklarından temin 

edilebilecek beyannameyi eklemeleri gerekmektedir. Eksik belgelerini ilan tarihinden itibaren bir 

ay içinde tamamlamayan kişilerin istemi dikkate alınmaz. 

Posta ile doğrudan doğruya Bakanlığa gönderilmiş olan dilekçeler ve ekleri başvurma 

süresi içinde Bakanlığa gelmediği takdirde atama işleminde dikkate alınmaz. 

Aynı kanunun değişik 30 uncu maddesi uyarınca, atanma emrinin tebellüğünden sonra 

vazgeçme halinde noterlik belgesi sahipleri de noterler gibi istifa etmiş sayılacaktır. 

İlan olunur. 

 

SIRA 

NO NOTERLİĞİN ADI İLİ 

2012 YILI GAYRİSAFİ 

GELİRİ 

  1 ASLANAPA NOTERLİĞİ KÜTAHYA 35.782,69.-TL. 

  2 AYANCIK NOTERLİĞİ SİNOP 195.412,37.-TL. 

  3 BİNGÖL İKİNCİ NOTERLİĞİ  233.579,51.-TL. 

  4 BORÇKA NOTERLİĞİ ARTVİN 195.710,05.-TL. 

  5 BOZDOĞAN NOTERLİĞİ AYDIN 120.821,00.-TL. 

  6 BULANIK NOTERLİĞİ MUŞ 202.038,62.-TL. 

  7 ÇILDIR NOTERLİĞİ ARDAHAN 24.962,09.-TL. 

  8 DERİNKUYU NOTERLİĞİ NEVŞEHİR 93.618.34.-TL. 

  9 DİVRİĞİ NOTERLİĞİ SİVAS 119.034,43.-TL. 

10 GÜNEYSU NOTERLİĞİ RİZE 25.633,17.-TL. 

11 HAVRAN NOTERLİĞİ BALIKESİR 161.428,13.-TL. 

12 HAZRO NOTERLİĞİ DİYARBAKIR 20.133,17.-TL. 

13 HEKİMHAN NOTERLİĞİ MALATYA 57.028,30.-TL. 

14 İNEBOLU NOTERLİĞİ KASTAMONU 136.132,73.-TL. 

15 KEÇİBORLU NOTERLİĞİ ISPARTA 78.636,41.-TL. 

16 SİVASLI NOTERLİĞİ UŞAK 136.820,14.-TL. 

17 ŞARKİKARAAĞAÇ NOTERLİĞİ ISPARTA 140.596.30.-TL. 

18 UĞURLUDAĞ NOTERLİĞİ ÇORUM 26.543,04.-TL. 

19 UZUNDERE NOTERLİĞİ ERZURUM 27.276,47.-TL. 

20 YALVAÇ İKİNCİ NOTERLİĞİ İSPARTA 172.052,61.-TL. 

 5721/1-1 
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Adalet Bakanlığından: 

MÜNHAL NOTERLİKLER 

Aşağıda 2012 yılı gayrisafi gelirleri ve isimleri yazılı olan İKİNCİ SINIF 

NOTERLİKLER münhaldir. 

1512 sayılı Noterlik Kanununun 22 ve müteakip maddeleri gereğince BİRİNCİ SINIF VE 

İKİNCİ SINIF noterlerden bu noterliklere atanmaya istekli olanların ilan tarihinden itibaren bir ay 

içinde Bakanlığımıza veya bulundukları yer Cumhuriyet Başsavcılıklarına başvurmaları 

gerekmektedir. 

Posta ile doğrudan doğruya Bakanlığa gönderilmiş olan dilekçeler başvuru süresi içinde 

Bakanlığa gelmediği takdirde atama işleminde nazara alınmaz. 

İlan olunur. 

 

SIRA NO NOTERLİĞİN ADI: 2012 YILI GAYRİSAFİ GELİRİ 

  1 ADIYAMAN ÜÇÜNCÜ NOTERLİĞİ 229.333,63.-TL. 

  2 AKHİSAR İKİNCİ NOTERLİĞİ 401.887,06.-TL. 

  3 ARDEŞEN NOTERLİĞİ 257.893,20.-TL. 

  4 AYVALIK İKİNCİ NOTERLİĞİ 326.060,92.-TL. 

  5 BODRUM BEŞİNCİ NOTERLİĞİ 475.178,57.-TL. 

  6 ÇANAKKALE DÖRDÜNCÜ NOTERLİĞİ 166.248,30.-TL. 

  7 EDİRNE BEŞİNCİ NOTERLİĞİ 207.173,04.-TL. 

  8 FATSA BİRİNCİ NOTERLİĞİ 438.904,18.-TL. 

  9 FETHİYE ALTINCI NOTERLİĞİ 612.736,17.-TL. 

10 KÖRFEZ BİRİNCİ NOTERLİĞİ 590.323,41.-TL. 

11 MARMARİS ÜÇÜNCÜ NOTERLİĞİ 299.354,35.-TL. 

12 NEVŞEHİR BİRİNCİ NOTERLİĞİ 685.153,24.-TL. 

13 SİİRT BİRİNCİ NOTERLİĞİ 703.814,24.-TL. 

 5722/1-1 

————— 
MÜNHAL NOTERLİK 

2012 yılı gayrisafi geliri 474.057,43.-TL olan, birinci sınıf Ankara İkinci Noterliğinin 

ihdas alanı "Mustafa Kemal Mahallesinde, 2120. Caddenin, 2150. Sokak ile kesiştiği yerden 

başlayarak, 2120. Cadde, devamında 2128. Sokak ve devamında 2082. Caddenin 2083. Cadde ile 

kesiştiği yere kadar olan kısmında ve bu kısmın her iki tarafının 200 metre derinliklerinde diğer 

noterliklerle rekabet ortamı yaratmayacak uygun bir yerde" şeklinde değiştirilmiştir. 

1512 sayılı Noterlik Kanununun 22 ve müteakip maddeleri gereğince BİRİNCİ SINIF 

NOTERLERDEN bu noterliğe atanmaya istekli olanların ilan tarihinden itibaren bir ay içinde 

Bakanlığımıza veya bulundukları yer Cumhuriyet Başsavcılıklarına başvurmaları gerekmektedir. 

Posta ile doğrudan doğruya Bakanlığa gönderilmiş olan dilekçeler başvuru süresi içinde 

Bakanlığa gelmediği takdirde atama işleminde nazara alınmaz. 

İlan olunur. 5723/1-1 
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İ Ç İ N D E K İ L E R

BAŞBAKANLIK BASIMEVİ Perakende Satış Fiyatı  (KDV dahil)   30 Kr 
www.bbasimevi.gov.tr
e-posta : bbasimevi@basbakanlik.gov.tr

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

— Başbakan Yardımcısı Ali BABACAN’a, Kalkınma Bakanı Cevdet YILMAZ’ın

Vekâlet Etmesi ile İlgili Tezkereye İlave Yapılmasına Dair Tezkere

YÖNETMELİKLER

— Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Yönlendirme ve İzleme

Komitesi ile Danışma Kurulunun Çalışma Usul ve Esasları Hakkında

Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

— Hijyen Eğitimi Yönetmeliği

— Doğuş Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde

Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

— Doğuş Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde

Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

— Giresun Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu Eğitim-Öğretim ve Sınav

Yönetmeliği

— İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Deneysel ve Klinik Uygulama ve Araştırma

Merkezi Yönetmeliği

— İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Kadın Çalışmaları Uygulama ve Araştırma

Merkezi Yönetmeliği

— Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma

Merkezi Yönetmeliği

TEBLİĞLER

— Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 428)

— Gayrimenkul Sertifikaları Tebliği (VII-128.2)

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




