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       YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

BAKANLAR KURULU KARARLARI

Karar Sayısı : 2013/5202
Ekonomi Bakanlığının ekli listede belirtilen birimlerine bağlı 60 adet şube müdür-

lüğünün kapatılması; adı geçen Bakanlığın 1/7/2013 tarihli ve 45757 sayılı yazısı üzerine, 3046
sayılı Kanunun 16 ncı maddesinin (b) bendine göre, Bakanlar Kurulu’nca 16/7/2013 tarihinde
kararlaştırılmıştır.

                                                                                                                                       Abdullah GÜL
                                                                                                                                  CUMHURBAŞKANI
    Recep Tayyip ERDOĞAN
                  Başbakan

                   B. ARINÇ                                  A. BABACAN                                B. ATALAY                                  B. BOZDAĞ
           Başbakan Yardımcısı                     Başbakan Yardımcısı                    Başbakan Yardımcısı                     Başbakan Yardımcısı

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

                     F. ÇELİK                                          S. KILIÇ                                  A. DAVUTOĞLU                          M. Z. ÇAĞLAYAN
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı     Çevre ve Şehircilik Bakanı V.                    Dışişleri Bakanı                               Ekonomi Bakanı

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

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

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

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

Başbakanlık
Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır

29 Ağustos 2013
PERŞEMBE

Sayı : 28750



—— • ——
Karar Sayısı : 2013/5212
6/6/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Kararnameye ektir.
Ekli “Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda Değişiklik Yapılmasına

Dair Esaslar”ın yürürlüğe konulması; Maliye Bakanlığının 2/8/2013 tarihli ve 7178 sayılı yazısı
üzerine, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (B) fıkrasına göre, Bakan-
lar Kurulu’nca 5/8/2013 tarihinde kararlaştırılmıştır.

                                                                                                                                       Abdullah GÜL
                                                                                                                                  CUMHURBAŞKANI
    Recep Tayyip ERDOĞAN
                  Başbakan

                   B. ARINÇ                                  A. BABACAN                                B. ATALAY                                  B. BOZDAĞ
           Başbakan Yardımcısı                     Başbakan Yardımcısı                    Başbakan Yardımcısı                     Başbakan Yardımcısı

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

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

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

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

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

                                                    M. MÜEZZİNOĞLU                                           B. YILDIRIM
                                                          Sağlık Bakanı                         Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı
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—— • ——
Karar Sayısı : 2013/5261
Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumuna ait ekli cetvelde yer

alan boş kadroların sınıf, unvan ve derecelerinin aynı cetvelde gösterildiği şekilde değiştirilmesi;
Maliye Bakanlığının 24/7/2013 tarihli ve 2427 sayılı yazısı üzerine, 26/9/2011 tarihli ve 660
sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 22 nci maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 5/8/2013
tarihinde kararlaştırılmıştır.

                                                                                                                                       Abdullah GÜL
                                                                                                                                  CUMHURBAŞKANI
    Recep Tayyip ERDOĞAN

                  Başbakan

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

           Başbakan Yardımcısı                     Başbakan Yardımcısı                    Başbakan Yardımcısı                     Başbakan Yardımcısı

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

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

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

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

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

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

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

                İçişleri Bakanı                             Kalkınma Bakanı                    Kültür ve Turizm Bakanı                       Maliye Bakanı

                                          N. AVCI                                           İ. YILMAZ                                          V. EROĞLU

                                Millî Eğitim Bakanı                         Millî Savunma Bakanı                      Orman ve Su İşleri Bakanı

                                                    M. MÜEZZİNOĞLU                                           B. YILDIRIM

                                                          Sağlık Bakanı                         Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı
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—— • ——
BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

                    T.C.
         BAŞBAKANLIK                                                                        28 Ağustos 2013
       69471265-305-7575

CUMHURBAŞKANLIĞI YÜCE KATINA

            29 Ağustos 2013 tarihinde İngiltere’ye gidecek olan Avrupa Birliği Bakanı Egemen
BAĞIŞ’ın dönüşüne kadar Avrupa Birliği Bakanlığına, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme
Bakanı Binali YILDIRIM’ın vekâlet etmesini yüksek tasviplerine saygıyla arz ederim.

                                                                                                      Recep Tayyip ERDOĞAN
                                                                                                                   Başbakan

—————
                       T.C.
    CUMHURBAŞKANLIĞI                                                              28 Ağustos 2013
     68244839-140.03-234-526

BAŞBAKANLIĞA

           İLGİ : 28/8/2013 tarihli ve 69471265-305-7575 sayılı yazınız.
            29 Ağustos 2013 tarihinde İngiltere’ye gidecek olan Avrupa Birliği Bakanı Egemen
BAĞIŞ’ın dönüşüne kadar Avrupa Birliği Bakanlığına, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme
Bakanı Binali YILDIRIM’ın vekâlet etmesi uygundur.
           Bilgilerini rica ederim.

                                                                                                           Abdullah GÜL
                                                                                                      CUMHURBAŞKANI

Sayfa : 4                                 RESMÎ GAZETE                             29 Ağustos 2013 – Sayı : 28750

Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 4



YÖNETMELİKLER

Millî Savunma Bakanlığından:
TÜRK SİLÂHLI KUVVETLERİ İZİN YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 28/1/1991 tarihli ve 20769 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türk Si-
lâhlı Kuvvetleri İzin Yönetmeliğinin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki bent eklen-
miştir.

“22) Askeri hâkimlerin izin işleri 26/10/1963 tarihli ve 357 sayılı Askerî Hâkimler Ka-
nununun 19 uncu maddesinde gösterilen makamlar tarafından bu Yönetmelik esaslarına göre
düzenlenir.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (1), (2) ve (4) nu-
maralı bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı fıkraya aşağıdaki bent eklenmiştir.

“1) Bütün personelin yıllık izninin Haziran-Temmuz-Ağustos ve Eylül aylarında kul-
lanılmasını sağlamak amacıyla 20 günlük kısmı bu aylar içinde, 10 günlük kısmı diğer aylarda
olmak üzere plânlı olarak iki defada verilir, birlik görevleri ve personel mevcudu uygun olduğu
takdirde (30) günlük kısmı personelin talebi de dikkate alınarak birlik komutanlarının yetki-
sinde ve plânlı olarak bir veya birkaç defada verilir.

2) Yıllık iznini (30 günlük) birinci bentte belirtilen aylar haricinde kullanmayı talep
eden personele birlik komutanının yetkisinde ve planlı olarak yılda bir veya birkaç defada izin
verilir.”

“4) Yıllık planlı izinlerini kullanan personelin gidiş ve dönüşlerinde yolda geçen müd-
detlerin bir defasına yol izni verilir.”

“12) Kendi nam ve hesabına yurt içinde lisans ve lisansüstü eğitime iştirak eden perso-
nele, talebi üzerine öğretim programının özelliğine göre ve programın safhaları dikkate alına-
rak, ihtiyaç duyulan sürelerde yıllık izinlerine mahsuben izin verilebilir.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin birinci fıkrasının (2) numaralı bendi
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“2) Subayların yıllık izin sıra çizelgelerinin onay makamları; asgarî tugay (Jandarma
Genel Komutanlığı ile Sahil Güvenlik Komutanlığında alay eşidi) komutanlıkları (deniz ve
hava'da eşidi) ve muadili karargâh, kurum amirlikleri ve askerlik daire başkanlıkları ile daha
üst makamlardır.”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 11 inci maddesinin birinci fıkrasının (1) numaralı ben-
di ve altıncı fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“1) Eşinin doğum yapması, eşinin ölümü, çocuğunun ölümü, kendisinin veya eşinin
ana, baba veya kardeşinin ölümü hallerinin her birinde isteği üzerine on güne kadar; kendisinin
veya çocuğunun evlenmesi halinde ise isteği üzerine yedi güne kadar,”

“Subay ve astsubaylara, bakmakla yükümlü olduğu veya refakat etmediği takdirde ha-
yatı tehlikeye girecek ana, baba, eş ve çocukları ile kardeşlerinden birinin ağır bir kaza geçir-
mesi veya tedavisi uzun süren önemli bir hastalığa tutulmuş olması hallerinde, bu hallerin
sağlık kurulu raporuyla belgelendirilmesi şartıyla, istekleri üzerine, aylık ve özlük hakları ko-
runarak üç aya kadar izin verilebilir. Bu sürenin bitimini müteakip istekleri üzerine ayrıca altı
aya kadar aylıksız izin verilebilir.
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1) Aylıklı ve aylıksız izinler, tugay/bağımsız alay komutanı veya eşidi kıta, karargâh

ve kurum amiri (Diğer Kuvvet Komutanlıkları, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik

Komutanlığında eşidi makam) tarafından verilir ve Kuvvet Komutanlıkları, Jandarma Genel

Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı Personel Başkanlıklarına bildirilir. Personelin izin

evrakı sicil amirince şahsi dosyasına konur ve dosya muhteviyatına yazılır.

2) Refakat sebebiyle izin verilmesine esas teşkil edecek sağlık kurulu raporunda; refa-

kati gerektiren tıbbî sebepler, refakat edilmediği takdirde hayatî tehlike bulunup bulunmadığı,

sürekli ve yakın bakım gerekip gerekmediği, asgari refakatçi sayısı, üç ayı geçmeyecek şekilde

refakat süresi ve varsa refakatçinin sahip olması gereken özel nitelikler yer alır.

3) Sağlık kurulu raporunda birden fazla refakatçi belirtilmemiş ise aynı kişiyle ilgili

olarak aynı dönemde birden fazla personel/kamu görevlisi refakat nedenli mazeret izni kulla-

namaz.

4) Aynı kişi ve aynı vakaya dayalı olarak verilecek refakat izninin toplam süresi dokuz

ayı geçemez.

5) İzin süresi içinde refakati gerektiren durumun ortadan kalkması hâlinde personel iz-

nin bitmesini beklemeksizin göreve başlar. Bu durumda veya izin süresinin bitiminde, göreve

başlamayan personel izinsiz ve özürsüz olarak görevlerini terk etmiş sayılarak haklarında ilgili

mevzuat hükümlerine göre işlem yapılır.

6) Aylıksız izinli olarak geçirilen süreler mecburi hizmet süresinden sayılmaz. Aylıksız

izin alan sözleşmeli subay ve astsubayların sözleşme süreleri, kullandıkları aylıksız izin süresi

kadar uzatılır.”

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 12 nci maddesinin birinci fıkrasının (2) ve (6) numaralı

bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı fıkraya aşağıdaki bent eklenmiştir.

“2) Kanser, tüberküloz, kronik böbrek yetmezliği ile ruh ve sinir hastalıkları gibi uzun

süreli tedaviyi gerektiren hastalıklara yakalananlar, sağlık kurulları raporlarında gösterilecek

lüzum üzerine aynı rütbede toplam olarak ve fiilen üç yılı geçmemek şartıyla tedavi, istirahat

ve hava değişimine tabi tutulabilirler. Ancak hastanelerde geçen teşhis ve tedavi süreleri, bu

sürenin hesabında dikkate alınmaz.”

“6) Kadın personele doğum yapmasından önce sekiz hafta ve doğum yaptığı tarihten

itibaren sekiz hafta olmak üzere toplam on altı hafta süre ile aylıklı izin verilir. Çoğul gebelik

halinde, doğum öncesi sekiz haftalık izin süresine iki hafta süre eklenir. Ancak beklenen doğum

tarihinden sekiz hafta öncesinden, sağlık durumunun uygun olduğu doktor raporu ile belgelenen

personel, isterse doğumdan önceki üç haftaya kadar iş yerinde çalışabilir. Bu durumda perso-

nelin isteği halinde doğum öncesinde çalıştığı süreler, doğum sonrası izin süresinin bitim tari-

hinden itibaren aylıklı izin süresine eklenir. Doğumun erken gerçekleşmesi nedeniyle doğum

öncesi sekiz haftalık izinden kullanılamayan süreler, doğum sonrası sürelere eklenir. Doğumda

veya doğum sonrası aylıklı izin süresi içerisinde annenin ölümü halinde, isteği üzerine subay

veya astsubay olan babaya, bu fıkrada anne için öngörülmüş olan süre kadar izin verilir.

Doğum yapan personele çocuklarını emzirmeleri için aylıklı izin süresinin bitim tari-

hinden itibaren ilk altı ayda günde üç saat, ikinci altı ayda günde bir buçuk saat süt izni verilir.

Süt izninin hangi saatler arasında ve kaça bölünerek kullanılacağı personelin tercihine bırakılır.
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Ayrıca doğum yapan personele, aylıklı izinlerinin bitiminden itibaren başlamak üzere,
en fazla üç yaşında bir çocuğu evlat edinen kadın personele çocuğun ana ve babasının rızasının
kesinleştiği tarihten veya vesayet dairelerinin izin verme tarihinden itibaren istekleri üzerine
on iki aya kadar aylıksız izin verilir. Aylıksız izin süreleri mecburi hizmet süresinden sayılmaz.
Aylıksız izin alan sözleşmeli subay ve astsubayların sözleşme süreleri, kullandıkları aylıksız
izin süresi kadar uzatılır.

Aylıklı ve aylıksız izinler, tugay/bağımsız alay komutanı veya eşidi kıta, karargâh ve
kurum amiri (Diğer Kuvvet Komutanlıkları, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik
Komutanlığında eşidi makam) tarafından verilir ve Kuvvet Komutanlıkları, Jandarma Genel
Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı Personel Başkanlıklarına bildirilir.”

“9) Bu madde kapsamında verilen izinler rütbe bekleme süresinden sayılır.”
MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 16 ncı maddesinin beşinci fıkrasına aşağıdaki cümle

eklenmiştir.
“Aylıksız izin alan sözleşmeli subay ve astsubayların sözleşme süreleri, kullandıkları aylıksız
izin süresi kadar uzatılır.”

MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 20 nci maddesinin birinci fıkrasının (2) ve (3) numaralı
bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“2) Yabancı bir memlekette veya uluslararası kuruluşlarda görev alacak subay veya ast-
subaylara; Genelkurmay Başkanlığının muvafakati ve Millî Savunma Bakanlığının (Jandarma
Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı için İçişleri Bakanlığının) onayı ile 5 yıla
kadar maaşsız izin verilebilir.

3) Birleşmiş Milletler Teşkilatı ile Türkiye Cumhuriyetinin üye olduğu veya imzaladığı
anlaşmalarla taraf bulunduğu diğer uluslararası teşkilatlar nezdinde ateşkesi denetlemek üzere
gözlemci sıfatıyla görev alan veya barış gücünde görevlendirilen subay ve astsubaylara, Ge-
nelkurmay Başkanlığının muvafakati, Millî Savunma Bakanlığının (Jandarma Genel Komu-
tanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı için İçişleri Bakanlığının) teklifi üzerine Bakanlar Ku-
rulu kararı ile beş yıla kadar maaşlı izin verilebilir. Bu personele, görevlendirilen teşkilat tara-
fından yapılacak ödemelerin dışında ayrıca aynı kararname ile tespit edilecek tutarda aylık ek
ücret de verilebilir.”

MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin 25 inci maddesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki
bölüm ve maddeler eklenmiş, sonraki bölüm teselsül ettirilmiştir.

“YEDİNCİ BÖLÜM
Askeri Hâkimlerin İzin İşleri

Yıllık İzin Sıra Çizelgeleri
MADDE 25/A – Askerî mahkeme kıdemli hâkimi ve askerî savcının yıllık izin sıra çi-

zelgesinin onay makamı Millî Savunma Bakanlığıdır. İzin sıra çizelgeleri tanzim edilirken per-
sonelin izin istekleri göz önünde tutulur. Askerî mahkeme kıdemli hâkimi ve askerî savcının
bir sonraki yıl kullanmak istediği izin tarihleri yıllık izin sıra çizelgesi düzenlemesine esas ola-
rak her yıl Aralık ayında Millî Savunma Bakanlığına yazı ile bildirilir.

Askeri mahkeme ve askeri savcılık kadrolarında görevli askeri hâkimlerin yıllık izin
sıra çizelgelerinin onay makamı ilgisine göre askerî mahkeme kıdemli hâkimi veya askeri sav-
cıdır. Askerî mahkeme kıdemli hâkimi veya askeri savcı tarafından onaylanan yıllık izin sıra
çizelgelerinin bir sureti Millî Savunma Bakanlığına gönderilir.
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Yıllık İzinlerin Verilmesi
MADDE 25/B – Yıllık izin vermeye yetkili makamlar ile bu iznin verilmesinde uygu-

lanacak usul ve esaslar aşağıda gösterilmiştir.
1) Askerî mahkeme kıdemli hâkimleri ve askerî savcıların onaylanmış izin sıra çizel-

gelerine istinaden Millî Savunma Bakanlığınca hazırlanan izin belgeleri, izine ayrılacakları ta-
rihten (7) gün evvel ilgili askeri mahkeme veya savcılıkta bulundurulur.

2) Çeşitli nedenlerle onaylı yıllık izin sıra çizelgesindeki tarihler dışında kullanılmak
zorunda kalınan izin talepleri yazı ile Millî Savunma Bakanlığına gönderilir. Acil durumlarda
izin talepleri belgegeçerle yapılabilir. İzin talep yazılarında; talep edilen iznin türü, süresi, iznin
başlangıç ve bitiş tarihleri, yıl içinde kullanılan izin miktarı, iznin yıllık izin planlamasına
uygun olup olmadığı, izin yıllık izin planlamasından farklı bir tarihte kullanılacak ise sebebi,
iznini geçireceği adres, kendisine ulaşılabilecek telefon numaraları ve izinli bulunduğu süre
içerisinde ilgili askeri mahkeme kıdemli hâkimliği veya askeri savcılık görevinin kim tarafından
yürütüleceği ve görevde bulunan askerî hâkim ve savcıların kimlikleri belirtilir.

3) Askeri mahkeme ve askeri savcılık kadrolarında görevli askeri hâkimlerin yıllık izin-
leri ilgisine göre askerî mahkeme kıdemli hâkimi veya askeri savcı tarafından verilir.

4) Yurtdışında bulunan personelin yıllık izinleri 8 inci madde hükümlerine göre verilir.
5) Askerî mahkeme kıdemli hâkimleri ve askerî savcılara Millî Savunma Bakanlığınca,

askeri mahkeme ve askeri savcılık kadrolarında görevli askeri hâkimlere ilgisine göre askerî
mahkeme kıdemli hâkimi veya askeri savcı tarafından yıllık mazeret izninin tamamı bir defada
verilebilir.

Mazeret İzinleri
MADDE 25/C – Mazeret izinleri, askerî mahkeme kıdemli hâkimleri ve askerî savcılara

Millî Savunma Bakanlığınca,  askeri mahkeme ve askeri savcılık kadrolarında görevli askeri
hâkimlere ilgisine göre askerî mahkeme kıdemli hâkimi veya askeri savcı tarafından 11 inci
madde hükümlerine göre verilir.

Yurtdışı İzinleri
MADDE 25/Ç – Yurt dışına izinli gitmek isteyen askerî mahkeme kıdemli hâkimleri

ve askerî savcılar Millî Savunma Bakanlığına,  askeri mahkeme ve askeri savcılık kadrolarında
görevli askeri hâkimler ilgisine göre askerî mahkeme kıdemli hâkimi veya askeri savcılara 15
inci maddede belirtilen evrakı içeren dilekçe ile müracaat ederler. İlgili makamlarca izin evrakı
izin tarihinden en az bir ay önce ilgili Kuvvet Komutanlıkları, Jandarma Genel Komutanlığı
veya Sahil Güvenlik Komutanlığına gönderilir. Yurtdışı izin için olumlu görüş alındıktan sonra
ilgili makamlarca izin verilir.

Diğer görevlerde bulunan askeri hâkimlerin izinleri
MADDE 25/D – Adlî müşavirlik, disiplin subaylığı, Askeri Adalet İşleri Başkanlığı ve

Askeri Adalet Teftiş Kurulu Başkanlığı ile askeri yargı ile ilgili idari görevlerde bulunan askerî
hâkim subaylar ve askeri hâkim adaylarının izinleri bu yönetmelik hükümlerine göre sicil üst-
lerince verilir.

Özel Hüküm
MADDE 25/E – Askeri Yargıtay ve Askeri Yüksek İdare Mahkemesi kadrolarında gö-

rev yapan askeri hâkimlerin izinleri kendi iç tüzüklerine göre verilir.”
MADDE 9 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 10 – Bu Yönetmelik hükümlerini Millî Savunma Bakanı ve İçişleri Bakanı

birlikte yürütür.
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Millî Savunma Bakanlığından:
TÜRK SİLAHLI KUVVETLERİ SINIF OKULLARI/EĞİTİM MERKEZİ

KOMUTANLIKLARI YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK
YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 21/6/2007 tarihli ve 26559 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türk Si-
lahlı Kuvvetleri Sınıf Okulları/Eğitim Merkezi Komutanlıkları Yönetmeliğinin 27 nci madde-
sinin birinci fıkrasının (e) bendine aşağıdaki alt bent eklenmiştir.

“3) Yılbaşı, Resmî, Ulusal ve Dini Bayram Tatillerinde Verilecek İzinler: Talep eden
adaylara yılbaşı, resmi, ulusal ve dini bayram tatillerinde, belirlenen süre kadar izin verilebilir.”

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Millî Savunma Bakanı ve İçişleri Bakanı birlikte

yürütür.

—— • ——
Orman ve Su İşleri Bakanlığından:
ORMAN KANUNUNUN 17 VE 18 İNCİ MADDELERİNİN UYGULAMA

YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA
DAİR YÖNETMELİK 

MADDE 1 – 15/9/2011 tarihli ve 28055 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Orman
Kanununun 17 ve 18 inci Maddelerinin Uygulama Yönetmeliğinin 15 inci maddesine aşağıdaki
fıkra eklenmiştir.

“(13) Orman Kanununun Ek 9 uncu maddesinin üçüncü fıkrası gereğince gerçek veya
özel hukuk tüzel kişileri ya da vakıflar tarafından kurulan yükseköğretim kurumları hariç olmak
üzere; yükseköğretim kurumlarına eğitim ve araştırma maksatlı tesisler yapılması için mezkûr
Kanunun 17 nci maddesinin üçüncü fıkrası esaslarına göre orman sayılan alanlardan verilen
izinler ile bu alan içinde izin sahibi yükseköğretim kurumuna veya Yüksek Öğrenim Kredi ve
Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğüne yurt yapılması maksadıyla verilen izinlerden ağaçlandırma
bedeli ile arazi izin bedeli alınır, orman köylüleri kalkındırma geliri ile ağaçlandırma ve erozyon
kontrolü geliri alınmaz.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 32 nci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.
“(2) Ancak bu Yönetmelikte belirtilen tesislerden Bakanlıkça belirlenenlerin ormanlık

alanda yapılmasında kamu yararı ve zaruret olduğuna dair karar Bakanlıkça alınır.”
MADDE 3 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 4 – Bu Yönetmelik hükümlerini Orman ve Su İşleri Bakanı yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi Sayısı

21/6/2007 26559

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi Sayısı

15/9/2011 28055

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi Sayısı

1- 7/7/2012 28346
2- 8/1/2013 28522
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Dumlupınar Üniversitesinden:
DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS

EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Dumlupınar Üniversitesine bağlı Tıp Fakül-

tesi dışında kalan fakülte, yüksekokul ve meslek yüksekokullarında yürütülen önlisans ve lisans
programlarına öğrenci kabul ve kayıt işlemleri ile eğitim-öğretim faaliyetleri ve sınavlarına
ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Dumlupınar Üniversitesine bağlı Tıp Fakültesi dışında

kalan fakülte, yüksekokul ve meslek yüksekokullarında yürütülen önlisans ve lisans program-
larına öğrenci kabul ve kayıt işlemleri ile eğitim-öğretim faaliyetleri ve sınavlarına ilişkin hü-
kümleri kapsar.

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

nununun 14, 43, 44, 45, 46 ve 49 uncu maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Akademik takvim: Eğitim-öğretim yılının başlama ve bitiş tarihleri ile kayıt ve sınav

tarihleri gibi önemli tarihleri içeren takvimi,
b) AKTS: Avrupa Kredi Transfer Sistemini (ECTS),
c) Birim: İlgili fakülte, yüksekokul veya meslek yüksekokulunu,
ç) Danışman: Öğrencilerin eğitim, öğrenim ve diğer sorunlarıyla ilgilenmek üzere gö-

revlendirilen öğretim elemanını,
d) Ders: Öğretim planında yer alan ve haftalık bir program çerçevesinde öğretim ele-

manı tarafından yürütülen ve elli dakika süren eğitim-öğretim çalışmasını,
e) Eşdeğer diploma programı: İsimleri aynı olan veya ilgili yönetim kurulları tarafından

içeriklerinin en az yüzde sekseni aynı olduğu tespit edilen diploma programlarını,
f) Eş şartlı ders: Bir dersle birlikte alınması gereken diğer bir dersi,
g) Fakülte: Dumlupınar Üniversitesine bağlı fakülteleri,
ğ) Ham başarı notu: Yarıyıl sonunda bir derste alınan tüm notların ağırlıklı ortalamasını,
h) İlgili kurul: Fakültelerde fakülte kurulunu, yüksekokullarda yüksekokul kurulunu,

meslek yüksekokullarında meslek yüksekokulu kurulunu,
ı) İlgili yönetim kurulu: Fakültelerde fakülte yönetim kurulunu, yüksekokullarda Yük-

sekokul Yönetim Kurulunu, meslek yüksekokullarında Meslek Yüksekokulu Yönetim Kuru-
lunu,

i) Lisans programı: En az sekiz yarıyıllık bir yükseköğretim programını,
j) Meslek yüksekokulu: Dumlupınar Üniversitesine bağlı meslek yüksekokullarını,
k) Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı: Dumlupınar Üniversitesi Öğrenci İşleri Daire Baş-

kanlığını,
l) Öğretim planı: Öğrenim süresince alınması ve başarılması gereken eğitim-öğretim

faaliyetlerinin tümünü gösteren planı,
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m) Ön şartlı ders: Kayıt olunabilmesi için daha önce bir veya birkaç dersin devamının
sağlanması ve/veya başarılması şartı aranılan dersi,

n) Ön lisans programı: En az dört yarıyıllık bir yükseköğretim programını,
o) ÖSYM: Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezini,
ö) Rektör: Dumlupınar Üniversitesi Rektörünü,
p) Rektörlük: Dumlupınar Üniversitesi Rektörlüğünü,
r) Senato: Dumlupınar Üniversitesi Senatosunu,
s) Üniversite: Dumlupınar Üniversitesini,
ş) Üniversite Yönetim Kurulu: Dumlupınar Üniversitesi Yönetim Kurulunu,
t) Yarıyıl: Bir akademik yıldaki güz veya bahar dönemini,
u) Yüksekokul: Dumlupınar Üniversitesine bağlı yüksekokulları,
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Eğitim Öğretime İlişkin Esaslar

Öğretim dili
MADDE 5 – (1) Dumlupınar Üniversitesinin önlisans ve lisans programlarında bilim

alanı bir yabancı dille ilgili olan programlar hariç eğitim öğretim dili Türkçedir.
(2) Senato kararı ve Yükseköğretim Kurulu onayı ile bazı programlarda kısmen veya

tamamen yabancı dille eğitim yapılabilir. Yabancı dilde yürütülen programlarda derslerin alın-
ması, uygulanması, sınavlarının yapılması ve diğer hususlar Senato tarafından düzenlenir.

Öğretim süresi
MADDE 6 – (1) Üniversitede eğitim öğretimin normal süresi, önlisans programlarında

iki yıl (dört yarıyıl), lisans programlarında dört yıldır (sekiz yarıyıl).
(2) Azami eğitim öğretim süresi, önlisans programları için dört yıl (sekiz yarıyıl), lisans

programları için yedi yıldır (on dört yarıyıl).
(3) Normal ve azami eğitim öğretim süresine dâhil olmayan süreler:
a) Yabancı dil ve Türkçe hazırlık programında geçirilen süreler,
b) Yaz okulunda geçirilen süreler,
c) İlgili yönetim kurulunca izinli sayılan yarıyıllardır.
(4) Öğrencilerin önlisans veya lisans programına ilk kayıt yaptırdığı tarihten itibaren

kayıtlı olduğu veya kayıt yenilememe nedeni ile kayıtsız olarak geçirdiği tüm yarıyıllar normal
ve azami eğitim öğretim süresine dâhildir.

(5) Değişim programları kapsamında yurt içi veya yurt dışı yükseköğretim kurumla-
rında geçirilen yarıyıllar normal ve azami eğitim öğretim süresine dâhildir.

(6) Azami sürelerin sonunda mezun olamayanlar, 2547 sayılı Kanunun 46 ncı madde-
sinde belirtilen şartlara göre ilgili yarıyıla ait öğrenci katkı payı veya öğrenim ücretlerini öde-
mek şartı ile öğrenimlerine devam etmek için kayıt yaptırabilir. Bu durumda, ders ve sınavlara
katılma, staj, iş yeri eğitimi ile tez hazırlama hariç, öğrencilere tanınan diğer haklardan yarar-
landırılmadan öğrencilik statüleri devam eder.

(7) Bu Yönetmelik hükümlerine göre; mezuniyet şartlarını sağlayan lisans programı
öğrencileri, daha kısa sürede de mezun olabilirler.

Öğretim yılı
MADDE 7 – (1) Bir eğitim öğretim yılı, yarıyıl içi, yarıyıl sonu ve bütünleme sınav

haftaları hariç her biri en az on dört haftadan oluşan güz ve bahar yarıyıllarından oluşur. Uy-
gulanması halinde telafi haftaları bu süreye dâhil değildir.
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(2) İlgili kurulun teklifi, Senatonun kararı ve Yükseköğretim Kurulunun onayı ile yaz
okulu açılabilir. Yaz okuluna ilişkin esaslar Senato tarafından belirlenir.

(3) Bir eğitim öğretim yılındaki kayıt, ders, sınav ve benzeri faaliyetlerin süre ve tarih-
leri, akademik takvim ile düzenlenir.

(4) Yarıyıllarda ve yaz okulunda derslerin haftalık programları meslek yüksekokulla-
rında müdürlük, fakülte ve yüksekokullarda ilgili bölüm başkanlıkları tarafından düzenlenir
ve birim yönetim kurulunda onaylandıktan sonra ilan edilir.

(5) Yarıyıllarda ve yaz okulunda verilecek dersler, meslek yüksekokullarında müdürlük,
fakülte ve yüksekokullarda ilgili bölüm başkanlığı tarafından belirlenerek ilgili yönetim kurulu
tarafından karara bağlanır. Bu derslerin grupları, kapasiteleri ve kriterlerine ilişkin düzenlemeler
ise ilgili bölüm başkanlığı tarafından yapılır.

Öğretim biçimi
MADDE 8 – (1) Üniversiteye bağlı birimlerde örgün öğretim yapılır. Ancak, ilgili ku-

rulun teklifi, Senatonun kararı ve Yükseköğretim Kurulunun onayı ile uzaktan, yaygın, açık
öğretim ve dışarıdan (ekstern) öğretim de yapılabilir.

(2) Birinci öğretim pazar günleri dışında, saat sekiz (08.00) ile on sekiz (18.00) arasında;
ikinci öğretim, cumartesi ve pazar günleri dışında saat on beş (15.00) ile yirmi üç (23.00) ara-
sında, cumartesi günlerinde ise saat sekiz (08.00) ile yirmi (20.00) arasında yapılabilir. Gerekli
görüldüğünde öğretim gün ve saatleri Senato tarafından değiştirilebilir.

(3) İkinci öğretimde, birinci öğretimdeki eğitim öğretim esasları geçerlidir.
(4) Uzaktan öğretim ile ilgili usul ve esaslar Senato tarafından belirlenir.
Önlisans/lisans programı
MADDE 9 – (1) Bir önlisans/lisans programı Yükseköğretim Kurulunca belirlenen il-

gili programın yer aldığı diploma düzeyi ve alan için yükseköğretim yeterlikler çerçevesine
göre ilgili bölüm/program tarafından hazırlanır, ilgili kurulun teklifi, Senatonun kararı ve Yük-
seköğretim Kurulu’nun onayı ile açılır.

(2) Bir önlisans/lisans programının müfredatı, ders, laboratuvar, uygulama, atölye, stüd-
yo, staj, işyeri eğitimi ve benzeri çalışmalardan ve bu çalışmaların yarıyıllara göre dersler şek-
linde dağılımından oluşur.

(3) Bir programın adı ve eğitim öğretim süresine ilişkin değişiklikler ilgili bölüm tara-
fından hazırlanır, ilgili kurulun teklifi, Senato kararı ve Yükseköğretim Kurulu’nun onayı ile
yürürlüğe girer.

(4) Bir programın müfredatındaki değişiklikler ve öğrencilerin bu değişikliklere intibak
ilkeleri ilgili bölüm/program tarafından hazırlanır; ilgili kurulun teklifi ile Senato tarafından
karara bağlanır.

Uluslararası ortak önlisans/lisans programı
MADDE 10 – (1) Üniversite ve yurtdışındaki yükseköğretim kurumları arasında ulus-

lararası ortak önlisans/lisans programları açılabilir.
(2) Açılacak olan ortak önlisans/lisans programları Senato tarafından belirlenen usul

ve esaslara göre düzenlenir.
Çift anadal programı
MADDE 11 – (1)  Öğrenciler, istekleri halinde kendi bölümlerinin bulunduğu ilgili fa-

külte veya yüksekokulda başka bir lisans öğrenimini aynı zamanda başarı ile takip ederek ikinci
bir lisans diploması alabilirler.
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(2) Çift Anadal programına ait hususlar, 24/4/2010 tarihli ve 27561 sayılı Resmî Gaze-
te’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar
Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yandal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına
İlişkin Yönetmelik hükümlerine ve Senato tarafından belirlenen esaslara göre yapılır. Çift ana-
dal programlarına kayıt ilgili kurullarca belirlenecek kontenjanlarla sınırlıdır.

Yan dal programı
MADDE 12 – (1) Üniversitede bir lisans programına kayıtlı olan öğrenciler, bu lisans

programına ek olarak diğer bir lisans programının belirli sayıda dersinden veya belirli sayıda
disiplinler arası dersten oluşan bir yan dal programına kayıt yaptırabilir.

(2) Yan dal programı bir lisans programı değildir. Bu programı tamamlayan öğrencilere
bir sertifika verilir. Yan dal programlarına ilişkin esaslar Senato tarafından belirlenir. Yan dal
programlarına kayıt, ilgili kurullarca belirlenecek kontenjanlarla sınırlıdır.

Değişim programları
MADDE 13 – (1) Karşılıklı anlaşmalar çerçevesinde yurt içi veya yurt dışı yükseköğ-

retim kurumları ve Üniversite arasında değişim programları (Farabi, Erasmus, Mevlana ve ben-
zeri) düzenlenebilir. Bu programlara ilişkin esaslar Senato tarafından belirlenir.

Yabancı dil hazırlık programı
MADDE 14 – (1) Üniversite Senatosunca belirlenen programlarda 4/12/2008 tarihli

ve 27074 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğ-
retimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik çerçeve-
sinde zorunlu yabancı dil hazırlık programı uygulanır. Bir bölümde zorunlu yabancı dil hazırlık
öğretimi uygulanabilmesi için, ilgili kurulun teklifi, Senato kararı ve Yükseköğretim Kurulunun
onayı gerekir.

(2) Yabancı dil hazırlık öğretimi, 7/10/2012 tarihli ve 28434 sayılı Resmî Gazete’de
yayımlanan Dumlupınar Üniversitesi Yabancı Dil Hazırlık Eğitim - Öğretim ve Sınav Yönet-
meliğine göre yapılır.

(3) İsteğe bağlı yabancı dil hazırlık öğretimi kontenjanlar dâhilinde yapılır.
Türkçe hazırlık programı
MADDE 15 – (1) Uluslararası öğrencilerden Türkçe dil seviyesi yetersiz olanlara yö-

nelik zorunlu Türkçe hazırlık programı uygulanır.
(2) Türkçe hazırlık programına ait esaslar Senato tarafından belirlenir.
Sertifika programı
MADDE 16 – (1) Sertifika programlarına ilişkin esaslar Senato tarafından belirlenir.
Özel öğrenciler
MADDE 17 – (1) Üniversiteye kayıtlı olan öğrenci, aynı düzeyde başka bir yükseköğ-

retim kurumundan özel öğrenci olarak, kayıtlı olduğu programın toplam AKTS kredisinin
1/3’ünden fazla olmayacak şekilde ders alabilir ve aldığı ders veya uygulamaların kredileri, il-
gili yönetim kurulu kararı ile kayıtlı olduğu diploma programındaki yükümlülüklerinin yerine
sayılabilir. Özel öğrenci olarak ders alma işlemleri, Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve
Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yandal ile Kurumlararası Kredi
Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik hükümleri çerçevesinde yapılır.

Misafir öğrenci
MADDE 18 – (1) Misafir öğrenciler, Üniversitede herhangi bir programa kayıtlı ol-

mayan, sınırlı sayıda derse kaydolarak bu derslerin gereklerini yerine getirmeleri beklenen öğ-
rencilerdir. Misafir öğrenciler ile ilgili esaslar Senato tarafından belirlenir.
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Öğrenci katkı payı/öğrenim ücreti
MADDE 19 – (1) Öğrenci, her yarıyıl başında, ilgili mevzuat hükümleriyle belirlenen

miktarda ve sürede katkı payı veya öğrenim ücretini öder. Süresi içinde katkı payı veya öğrenim
ücretini ödemeyenler ile mazeretleri ilgili yönetim kurulunca kabul edilmeyenler, o yarıyıl için
kayıt yaptıramaz, yenileyemez ve öğrencilik haklarından yararlanamaz. Katkı payı veya öğre-
nim ücretleri ile ilgili işlemler, Yükseköğretim Kanununun 46 ncı maddesinde belirtilen hü-
kümler çerçevesinde yapılır.

Önlisans/lisans programına kabul
MADDE 20 – (1) Önlisans/lisans programlarına öğrenci kabulü, Yükseköğretim Ka-

nunu, Yükseköğretim Kurulu kararları ve ilgili mevzuat çerçevesinde Senato tarafından belir-
lenen esaslara göre yapılır.

(2) Yabancı uyruklu öğrenciler ile yurt dışından başvuran öğrencilerin müracaat, kabul
ve kayıt işlemlerine ilişkin esaslar, Yükseköğretim Kurulu kararları ve ilgili mevzuat  çerçe-
vesinde Senato tarafından belirlenir.

(3) Üniversite dışından veya içinden yatay/dikey geçiş müracaat ve kabul işlemlerine
ilişkin esaslar Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Ara-
sında Geçiş, Çift Anadal, Yandal ile Kurumlararası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin
Yönetmelik hükümleri çerçevesinde Senato tarafından belirlenir. Dikey geçiş öğrencileri,
ÖSYM tarafından yerleştirilir. Yatay geçişler, ilan edilen kontenjanlarla sınırlıdır. Yatay/dikey
geçişlerde intibak işlemleri bu Yönetmeliğin 23 üncü maddesinde belirlenen kurallara uygun
olarak ilgili birimlerin yönetim kurulları tarafından yapılır.

(4) Üniversitenin önlisans/lisans programlarına kabul müracaatında bulunacak öğren-
cilerin bir başka yükseköğretim kurumunun aynı düzey örgün öğretim programında kayıtlı ol-
mamaları şarttır.

Üniversiteye ilk kayıt
MADDE 21 – (1) Önlisans/lisans programlarına yerleştirilen veya kabul edilen öğren-

cilerin kayıt işlemleri akademik takvimde belirtilen tarihlerde Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı
koordinasyonunda ilgili birimler tarafından yapılır.

(2) Öğrencilerin Üniversiteye kayıtlarının kesinleşmesi için aşağıdaki şartlar aranır:
a) Türkiye'de bir liseden veya Milli Eğitim Bakanlığı tarafından lise dengi olarak kabul

edilen yurt içinde veya yurt dışındaki bir okuldan diploma/geçici mezuniyet belgesine sahip
olmak.

b) Öğrenci katkı payı veya öğrenim ücretine ilişkin yükümlülükleri yerine getirmek.
c) Yabancı uyruklular için öğrenim vizesi engeli olmamak.
ç) Üniversitenin ilan ettiği diğer şartları yerine getirmek.
(3) Kayıt için istenen belgelerin aslı veya noter/Üniversite tarafından aslı görülerek

onaylanacak örneği kabul edilir. Ancak diplomanın/geçici mezuniyet belgesinin aslının olması
gerekir. Askerlik durumu ve adli sicil kaydına ilişkin olarak ise adayın beyanına dayanılarak
işlem yapılır. Gerçeğe aykırı veya yanıltıcı beyan ve belgelerle kayıt hakkı kazanmış olanların
veya başka bir yükseköğretim kurumundan disiplin cezası ile çıkarılmış olanların belirlenmesi
halinde kayıtları yapılmaz, yapılmış ise bulundukları yarıyıla bakılmaksızın kayıtları iptal edilir;
kendilerine verilmiş olan diploma dâhil tüm belgeler geçersiz sayılır ve haklarında yasal işlem
başlatılır. Bu durumda olanlar öğrencilik statüsü kazanmamış sayılır.

(4) Kayıt işlemlerini tamamlayan öğrencilere öğrenci kimlik belgesi düzenlenir. Kimlik
belgesinde öğrenciyi tanıtıcı bilgiler yer alır.

(5) Kayıt işlemlerini süresi içinde yaptırmayanlar, kayıt hakkını kaybeder.
(6) Kayıt işlemi sonucu öğrencinin mevcut sınıfı tayin olunur.
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Danışmanlık
MADDE 22 – (1) Kayıt yaptıran her öğrenci için öğretim yılı başında, önlisans prog-

ramlarında meslek yüksekokulu müdürlüğü, fakülte ve yüksekokullarda ise ilgili bölüm baş-
kanlığı tarafından, öncelikle bölümün öğretim üyeleri arasından veya yeterli sayıda öğretim
üyesi bulunmayan birimlerde, diğer öğretim elemanlarından bir danışman belirlenir. Yeterli sa-
yıda öğretim elemanı bulunmaması durumunda diğer bölümlerden de danışman görevlendiri-
lebilir.

(2) Kayıt süresi içerisinde Üniversitede bulunamayacak olan danışman yerine geçici
olarak bir öğretim elemanı görevlendirilir ve duyurulur.

(3) Akademik danışmanın görevleri aşağıda belirtilmiştir:
a) Öğrenciyi her yarıyılda alacağı derslerin seçiminde bilgilendirir ve yönlendirir.
b) Kayıt olunacak, eklenecek ve silinecek derslere öğrencinin akademik başarı duru-

muna göre öğrenciyle birlikte değerlendirdikten sonra yönetmelik çerçevesinde onay verir.
c) Öğrenciyi Üniversite hayatına uyum, mesleki gelişim ve kariyer konularında bilgi-

lendirir ve yönlendirir.
Önlisans/lisans programına intibak ve ders sayımı
MADDE 23 – (1) Öğrencilerin önlisans/lisans programına;
a) Yatay geçişle kayıt yapılması,
b) Dikey geçişle kayıt yapılması,
c) Daha önce herhangi bir yükseköğretim kurumunda eğitim görmüş olanların önlisans/lisans

programlarına yerleştirilmesi veya kabul edilmesi,
ç) Üniversitede öğrenci iken diğer bir yükseköğretim kurumundan ders alınması,
durumlarında intibak ve/veya ders sayımı işlemleri, ilgili bölüm başkanlığının teklifi

üzerine ilgili yönetim kurulu kararıyla yapılır.
(2) İntibak ve ders sayımı işlemlerinde aşağıdaki kurallar uygulanır:
a) İntibak işlemleri güncel müfredata göre yapılır.
b) Önceki programda alınmış ancak güncel müfredatta yer almayan dersler intibak dışı

bırakılır.
c) CC ve üzeri, YT veya bunların eşdeğeri not alınmış derslerden hangilerinin programa

sayılacağı ve hangilerinin tekrarlanması gerektiği belirlenir.
ç) FF, FD, DD, DC, YZ, DZ veya eşdeğeri not alınmış tüm derslerin tekrarlanması ge-

rekir.
d) İntibak işlemlerinde bir dersin ön şartı veya eş şartının sağlanması için ön şart veya

eş şart olan dersten CC ve üzeri, YT veya bunların eşdeğeri not alınmış olması gerekir.
e) Programa sayılan ders sayısına göre öğrencinin azami süresinden harcadığı kabul

edilen yarıyıl veya yarıyıllar hesaplanarak öğrencinin azami süresinden düşülür. Bu işlemde,
bir yarıyıla karşılık olarak ilgili programın normal ders yükü kullanılır.

(3) Üniversiteye ilk defa kayıt yaptıran öğrencilere uygulanan İngilizce seviye tespit
sınavından ve Senato tarafından belirlenen diğer derslerin muafiyet sınavlarından en az 60
puan alan öğrenciler söz konusu derslerden muaf sayılır. Öğrenciler bu sınavlara, kayıt oldukları
ve öğretime başladıkları ilk eğitim öğretim yılı başında girerler. Üniversitenin yabancı dil ve
türkçe hazırlık sınıfında, yılsonu veya bütünleme sınavı sonunda genel başarı notu en az 60
olan öğrenciler, ilgili hazırlık sınıfının notuna bağlı olarak İngilizce I ve İngilizce II dersleri
veya Türkçe I ve Türkçe II veya eşdeğer derslerinden muafiyet alır.
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(4) Kurum içi yatay geçiş esaslarına göre yerleşen ve kayıt yaptıran öğrencilerin, daha
önce başarmış oldukları ve eşdeğerliği ilgili bölümün teklifi üzerine ilgili yönetim kurulu ta-
rafından kabul edilen derslerinin başarı notlarından CC ve üzeri notları ile YT notları aynen
kabul edilir.

(5) Daha önce bir yükseköğretim programında tam zamanlı öğrenci olarak kayıtlı olan
ve ÖSYM tarafından yapılan yerleştirme sonucu Üniversiteye kayıt yaptıran öğrenciler, almış
oldukları derslerden muafiyet isteğinde bulunabilir. Bunun için, öğrencilerin Üniversiteye ilk
kayıt yaptırdıkları tarihten itibaren on beş gün içinde, not döküm belgeleri (transkript), ders
içerikleri ve bir dilekçe ile ilgili bölüme başvurmaları gerekir. Öğrencilerin daha önceki yük-
seköğretim kurumunda başarmış oldukları ve eşdeğerliği meslek yüksekokullarında ilgili yö-
netim kurulu, fakülte ve yüksekokullarda ise ilgili bölümün teklifi üzerine, ilgili yönetim kurulu
tarafından kabul edilen derslerden daha önce almış oldukları notlar, bu Yönetmeliğin 34 üncü
maddesinin altıncı fıkrasının (ç) bendi gereği MU notuna dönüştürülür. Ancak, bu öğrencilerden
Üniversitenin aynı biriminin veya eşdeğer diploma programının birinci veya ikinci öğretimine
yerleşenlerin CC ve üzeri notları ile YT notları aynen kabul edilir.

(6) Meslek yüksekokullarında eşdeğerliği kabul edilen ve muafiyet alınan tüm derslerin
AKTS kredi toplamının, birinci sınıf derslerinin AKTS kredi toplamının yarısına eşit veya daha
fazla olması halinde ilgili öğrenci ikinci sınıfa intibak ettirilir. Fakülte ve yüksekokullarda eş-
değerliği kabul edilen derslerin AKTS kredi toplamına göre intibakın yapılacağı sınıf, ilgili
bölüm teklifi üzerine birim Yönetim Kurulu tarafından belirlenir.

Kayıt yenileme
MADDE 24 – (1) Öğrenci, ilgili yarıyılın katkı payı veya öğrenim ücretini mevzuatta

belirlenen sürelerde yatırdıktan sonra ders kaydını yaparak kaydını yeniler ve ekle-sil süresi
sonuna kadar danışmanına onaylatır. Belirlenen kayıt yenileme süresi içinde kaydını yaptır-
mayan öğrencinin ders kaydı, müracaatın ekle-sil süresinin son gününe kadar yazılı olarak ya-
pılması ve mazeretinin ilgili yönetim kurulunca kabul edilmesi halinde yapılır. Ekle-sil süre-
sinden sonra mazeretli kayıt müracaatları kabul edilmez.

(2) Bütün derslerden başarılı olduğu halde not ortalamasını yükseltmek amacıyla bu
Yönetmeliğin 28 inci maddesi kapsamında ders tekrarı yapmak isteyen öğrenci, her yarıyıl ba-
şında katkı payını veya öğrenim ücretini ödeyerek kaydını yenilemek zorundadır. Ancak, stajını
tamamlamadığı için mezun olamayan öğrenci katkı payı veya öğrenim ücreti ödemez.

(3) Katkı payı/öğrenim ücretini ödemeyen öğrencinin kaydı yenilenmez. Kaydı yeni-
lenilmeyen yarıyıllar öğrenim süresine dâhil edilir. Kaydı yenilenmeyen öğrenciye o yarıyıl
içinde herhangi bir öğrenci belgesi verilmez ve bu öğrenci, öğrencilik haklarından yararlana-
maz. Ayrıca, ilgili yarıyılın öğrenim hakkını kullanmayan öğrenciden de katkı payı veya öğre-
nim ücreti alınmaz.

(4) Kayıt yenileme işleminin öğrencinin kendisi tarafından yapılması esastır. Ancak,
mazeretinin ilgili yönetim kurulunda kabul edilmesi halinde vekâlet verdiği kişi tarafından ders
kaydı yapılabilir. Kayıt yenileme işlemlerinin tümünden öğrenci sorumludur.

(5) Öğrencilerin yarıyıl kayıtlarında alacakları dersler oluşturulurken varsa ön/eş şartları
sağlamak kaydı ile aşağıdaki öncelik sıralaması kullanılır:

a) En alt yarıyıldan başlamak üzere başarısız (FF, FD, DZ ve YZ) dersler.
b) En alt yarıyıldan başlamak üzere alınması gerekirken alınmamış dersler.
c) Not yükseltmek amacıyla tekrar alınmak istenen dersler.
(6) Öğrenciler; ders programında çakışma olmayacak şekilde önce zorunlu, sonra seç-

meli derslerini seçerek kaydını yaptırmak zorundadır. Ancak, kayıt yaptırmak istediği derslerin
çakışması durumunda öğrenci, öncelikle normal öğretim ise kendi bölümünün/programının
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ikinci öğretimine, ikinci öğretim ise kendi bölümünün/programının normal öğretimine ders
kaydını yaptırabilir. Derslerde çakışmanın devam etmesi halinde, kredisi ve ders içeriğinin
ilgili bölüm başkanlığınca uygun görülmesi şartıyla, söz konusu ders aynı birimin diğer bö-
lümlerinden, çakışma giderilemediği takdirde ilgili yönetim kurulu kararı ile bir başka birimden
de alınabilir. Çakışan derslerin birlikte alınmaması gerekir. Ancak devam zorunluluğu daha
önceden sağlanmış bir dersin tekrarında; çakışması halinde alınıp alınamayacağı, ilgili kurul
tarafından kararlaştırılır.

(7) Kayıt yenilemelerini tamamlamış olan öğrenciler akademik takvimde belirtilen ders
ekle-sil tarihlerinde ders ekleme, silme işlemlerini yapabilir. Açılmayan seçmeli derslerin yerine
açılan derslerden ekleme yapılabilir. Ancak kayıt olunmuş ve açılmış olan seçimlik ders bıra-
kılamaz. Yapılan değişikliklerin geçerli olması için yeniden danışman onayı alınması zorunlu-
dur.

(8) Öğrencinin sınıfı her akademik takvim başlangıcında güncellenir. Bu Yönetmeliğin
38 inci maddesi hükümleri gereği sınamalı öğrencilerin mevcut sınıfları, sınamalı durumundan
kurtulmaları halinde güncellenir.

Dersler ve kredi değerleri
MADDE 25 – (1) Önlisans/lisans programlarındaki dersler zorunlu ve seçmeli olmak

üzere iki gruba ayrılır. Zorunlu dersler müfredatta tanımlanmış ve alınması gereken derslerdir.
Seçmeli dersler ise sayısı, türü ve ders grupları müfredatta tanımlanan ve seçimi öğrenciler ta-
rafından yapılan derslerdir.

(2) Derslerin adı, kodu, içeriği, kredi değeri, kategorisi, ön şartları, eş şartları, yarıyıl
içi ve yarıyıl sonu sınavları ve benzeri özellikleri ile bu özelliklerde yapılacak değişiklikler
ilgili kurulun teklifi üzerine Senato tarafından kararlaştırılır.

(3) Bir dersin alınabilmesi için ön şart ve eş şart dersleri belirlenebilir.
a) Ön şartlı bir derse kayıt olunabilmesi için ön şart olarak tanımlanan derslerden en az

DD veya YT notu alınması gerekir.
b) Bir dersle birlikte alınması gereken derse, o dersin eş şart dersi denir.
(4) Bir dersin alınabilmesi için ön şart ve eş şart dersleri dışında ilgili bölüm başkanlığı

tarafından ek şartlar da belirlenebilir.
(5) Herhangi bir dersin ön şartı veya eş şartı olan bir dersten muaf olunması durumunda

ilgili dersin ön şartı veya eş şartı sağlanmış sayılır.
(6) Bir dersin yerel kredi değeri, o dersin haftalık teorik ders saatlerinin tamamı ile la-

boratuvar, uygulama, atölye, stüdyo, staj ve benzeri çalışmaların haftalık saatlerinin yarısının
toplamından oluşur.

(7) Yerel kredisiz derslerin haftalık teorik ve uygulamalı saatleri belirlenir; ancak bu
derslere yerel kredi değeri verilmez.

(8) Bir dersin AKTS kredisi, Yükseköğretim Kurulunca ilgili programın yer aldığı dip-
loma düzeyi ve alan için yükseköğretim yeterlikler çerçevesine göre belirlenen teorik veya uy-
gulamalı ders saatleri ile öğrenciler için öngörülen diğer faaliyetler için gerekli çalışma saatleri
de göz önünde bulundurularak iş yüküne dayalı olarak hesaplanır.

Ders yükü
MADDE 26 – (1) Öğrencilerin bir yarıyıldaki normal ders yükü 30 AKTS kredisidir.
(2) Öğrencilerin bir yarıyıldaki ders yükü;
a) Öğrencinin talebi ve danışmanın onayı ile ağırlıklı genel not ortalaması birinci öğ-

retim yılı sonunda 1,75 ve üstü, izleyen yarıyıllar sonunda 2,00 ve üstü olan öğrenciler için en
fazla 10 AKTS kredisi artırılabilir ve bu sadece mevcut sınıf ve altındaki sınıflarda kullanıla-
bilir.
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b) Ağırlıklı genel not ortalaması en az 3,00 olan ve bulunduğu yarıyıla kadar tüm ders-
lerini alıp başarmış olan lisans öğrencileri 10 AKTS kredisi kadar bir üst sınıftan ders alabilir.
Üst sınıftan ders alan öğrencilerin, aldıkları derslerin başarı notları ağırlıklı genel not ortala-
masına katılır.

(3) Öğrenciler kayıt oldukları ilk iki yarıyıl müfredatında belirtilen ders yüklerini de-
ğiştiremezler.

(4) Öğrencilerin bir yarıyıldaki asgari ders yükü en az 15 AKTS kredisidir. Gerekçeli
durumlarda bu yük, ilgili bölüm başkanlığının onayı ile azaltılabilir.

(5) Kayıtlı olunan yarıyıl sonunda mezuniyet şartlarını sağlayabilecek öğrenciler için
asgari ders yükü şartı aranmaz.

Derslere devam
MADDE 27 – (1) Öğrenciler teorik derslerin %70’ine, uygulama, laboratuvar, atölye

ve stüdyo çalışmalarının %80’ine ve öğretim elemanının gerekli gördüğü diğer akademik ça-
lışmalara katılmak zorundadır.

(2) Öğrencilerin derslere devamları, dersi veren öğretim elemanı tarafından izlenir. De-
vamsızlıkları nedeniyle sınavlara girme hakkı kazanamayan öğrencilerin listesi, en geç yarıyıl
sonu sınav döneminden önce teslim edilerek meslek yüksekokullarında müdürlük, fakülte ve
yüksekokullarda ilgili bölüm başkanlığı tarafından ilan edilir.

(3) Ders kaydı yaptırdıktan sonra akademik izinli olan öğrencilerin kayıtlı oldukları
derslere İZ notu verilir. Devam şartı yerine getirilmeyen ders için DZ notu verilir. İZ veya DZ
notu alan öğrenci, o dersin yarıyıl sonu ve bütünleme sınavlarına giremez ve dersi tekrar etmek
zorundadır. Devamı alınan bir dersin tekrarında devam şartı aranıp aranmayacağı yarıyıl ba-
şında ilgili bölümün teklifi üzerine ilgili kurul tarafından belirlenir.

(4) Üniversiteyi veya Türkiye’yi temsilen görevlendirilen öğrenciler, görevlendirmenin
veya organizasyonun devamı süresince izinli sayılır ve bu süreler devamsızlık süresinin hesa-
bında dikkate alınmaz.

(5)  Birinci dereceden yakınını kaybetme veya sağlık sorunları gibi haklı ve geçerli ne-
denle derse devam edemeyen öğrenciler uygun belge ile belgelendirmek ve toplamda üç haftayı
geçmemek kaydı ile devamsızlık süresinin hesabında dikkate alınmaz.

Ders tekrarı
MADDE 28 – (1) Bir dersin tekrarı aşağıdaki esaslar çerçevesinde yapılabilir:
a) Zorunlu bir dersten FF, FD, DZ veya YZ notu alan öğrenci bu dersi, verildiği ilk ya-

rıyılda tekrar almak zorundadır.
b) DD ve DC notu alınan derslerin tekrarı, öncelikle bulunulan yarıyıldan geriye doğru

gidilerek yapılır.
c) Tekrar edilmesi gereken dersler çakışırsa, meslek yüksekokullarında öncelikle birinci

sınıfın dersi, fakülte ve yüksekokullarda ise öncelikle en alt sınıfın dersi alınır.
ç) Sınamalı olmayan bir öğrenci, genel not ortalamasını yükseltmek amacı ile öğretim

süresi boyunca, daha önce başarmış olduğu ve/veya muafiyet aldığı derslerden en çok altı ta-
nesini tekrar edebilir ve alınan en son not, ağırlıklı genel not ortalaması hesabına katılır.

d) Programdan çıkarılan zorunlu derslerin yerine tekrarlanacak dersler, ilgili kurul ta-
rafından belirlenir ve Senato tarafından karara bağlanır.

(2) Seçmeli bir dersten FF, FD, DZ veya YZ notu alan bir öğrenci, bu ders yerine prog-
ramdaki aynı seçmeli gruptan başka bir seçmeli dersi alabilir.

(3) Ders tekrarı yapılan yarıyıllar öğretim süresine dâhildir.
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Sınavlar ve Değerlendirme

Sınavlar
MADDE 29 – (1) Her derste en az bir yarıyıl içi sınavı ve bir yarıyıl sonu sınavı yapılır.

Yarıyıl içi sınavı ve/veya yarıyıl sonu sınavı gerektirmeyen dersler ilgili bölüm tarafından be-
lirlenerek ilgili dekanlık/müdürlük tarafından ilan edilir.

(2) Yarıyıl içi sınavı ve/veya yarıyıl sonu sınavı uygulanan derslerde sınav tarihleri dersi
veren öğretim elemanlarının teklifi alınarak fakülte ve yüksekokullarda bölüm başkanlıkları,
meslek yüksekokullarında müdürlük tarafından belirlenir ve sınav tarihinden en az 15 gün önce
ilan edilir. Sınav tarihlerindeki değişiklikler dersi veren öğretim elemanlarının teklifi alınarak
fakülte ve yüksekokullarda bölüm başkanlıkları, meslek yüksekokullarında müdürlük tarafın-
dan belirlenir ve ilan edilir. Programlar arası çok gruplu zorunlu derslerde sınav tarihleri ilgili
yönetim kurulu ve/veya Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı koordinasyonunda ilgili bölüm baş-
kanlığı tarafından düzenlenir ve ilan edilir.

(3) Yarıyıl içi, yarıyıl sonu, bütünleme sınavları ve tek ders sınavı dışında kalan küçük
sınav (quiz) gibi diğer sınavlar önceden tarih belirlenmeksizin yapılabilir.

(4) Gerekli durumlarda sınavlar, hafta içi mesai saatleri bitiminden sonra ve/veya cu-
martesi ve pazar günlerinde de yapılabilir.

(5) Sınavların kurallara uygun yapılmasından ilgili öğretim elemanları ve sınav gözet-
menleri sorumludur.

(6) Sınavlarda kopya çeken, kopya  veren, kopyaya  teşebbüs eden veya sınav düzenini
bozan öğrenciler, hakkında tutanak tutularak sınav salonundan çıkarılır ve sınavları geçersiz
sayılır.

(7) Sınav sonuçları akademik takvim çerçevesinde ilan edilir.
(8) Yazılı sınav belgeleri en az iki yıl saklanır.
Mazeret sınavları
MADDE 30 – (1) Öğrencilerin mazeretlerinin, meslek yüksekokullarında ilgili yönetim

kurulu, fakülte ve yüksekokullarda ilgili bölüm kurulu tarafından, haklı ve geçerli görülen ne-
denler çerçevesinde kabul edilmesi durumunda, giremedikleri yarıyıl içi sınavlarının mazeret
sınavları akademik takvim çerçevesinde yapılır. Ancak, öğrencinin mazeretinin zorunlu neden-
lerle uzaması ve ilgili yönetim kurulu tarafından kabul edilmesi durumunda, ilgili yönetim ku-
rulunun belirleyeceği tarihte mazeret sınavı yapılır.

(2) Yarıyıl içi sınavları dışında kalan sınavlara mazeret sınavı açılmaz.
(3) Üniversiteyi veya Türkiye’yi temsilen görevlendirildiği için sınavlara giremeyen

öğrenci, giremediği tüm sınavlar için mazeret sınavına girebilir. Bu öğrencilerin mazeret sı-
navlarının yapılacağı tarih, ilgili yönetim kurulu kararı ile belirlenir.

(4) Mazeret ile ilgili müracaat, mazeret süresinin başlangıcından itibaren üç iş günü
içinde bizzat veya faksla yazılı olarak meslek yüksekokullarında müdürlük, fakülte ve yüksek-
okullarda ilgili bölüme yapılır. Bu süre dışında yapılan müracaatlar geçersizdir. Ancak, sağlık
raporlarında bu süre, raporun veriliş tarihinden itibaren başlar.

(5) Mazereti ilgili bölüm kurulu tarafından kabul edilen öğrenci, mazeret süresi içinde
derslere devam edemez ve sınavlara giremez. Aksine hareket eden öğrencinin girmiş olduğu
sınavlar iptal edilir.

Bütünleme sınavları
MADDE 31 – (1) Bütünleme sınavına girebilmek için; ilgili derslere sınavın yapılacağı

eğitim-öğretim yılında kayıt yaptırmış olmak ve bu derslerin yarıyıl sonu sınavına girebilme
şartlarını yerine getirmiş olmak zorunludur. Bütünleme sınavlarına giremeyen öğrencilere bu
sınav için mazeret sınav hakkı verilmez.
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(2) Yarıyıl sonu sınavına girerek ya da girmeyerek yarıyıl sonunda yapılan değerlen-
dirmeye göre harf notu FF, FD, YZ notu alan başarısız öğrenciler ile sınamalı durumda olup
DD, DC harf notu alan öğrenciler bütünleme sınavına katılabilirler.

(3)  Bütünleme sınavında alınan not, o dersin yarıyıl sonu sınav notu yerine geçer.  Bü-
tünleme sınavının ham başarı notundaki ağırlığı yarıyıl sonu sınavı ile aynı değerdedir. Bütün-
leme sınavı sonunda yarıyıl içi sınavı, varsa yarıyıl içi ve sonu çalışmaları ile bütünleme sınav
notunun ağırlıkları dikkate alınarak harfli başarı notu belirlenir.

(4)  Bir dersin bütünleme sınavına girmeyen öğrencilerin harf notu yarıyıl sonu sınavı
sonucuna göre hesaplanan harf notudur.

(5)  Bütünleme sınavları, en erken yarıyıl sonu sınavlarının bitimini izleyen altıncı iş
gününde başlar.

Tek ders sınavları
MADDE 32 – (1) Güz yarıyılı, bahar yarıyılı veya açılması halinde yaz okulu sonunda,

tüm derslerin devam şartını yerine getirdiği halde her hangi bir yarıyılda, FF, FD veya YZ notu
aldığı tek dersten veya bütün derslerden geçer not aldığı halde gerekli not ortalamasını sağla-
yamadığı için mezun olamayan öğrencilere, sadece bir dersten, bütünleme sınavlarından sonra
ve açılması halinde yaz okulu sonu mazeret sınavlarından sonra, bir ek sınav hakkı tanınır. An-
cak bu sınav sonucunda alacağı not ile ağırlıklı genel not ortalamasını 2,00’a yükseltemeyecek
öğrenciye tek ders sınav hakkı tanınmaz. Bu sınav için mazeret sınavı açılmaz.

(2) Bu sınavın değerlendirilmesi Senato tarafından belirlenen esaslara göre yapılır.
(3) Durumları bu madde hükümlerine uyan öğrenciler, ek sınavın yapılacağı tarihten

iki gün öncesine kadar öğrenim gördükleri ilgili bölüm başkanlıklarına veya meslek yüksek-
okulu müdürlüklerine yazılı olarak müracaat eder. Öğrencilerin durumu fakülte ve yüksekokul-
larda bölüm başkanlıkları, meslek yüksekokullarında müdürlük tarafından incelendikten sonra,
hangi derse ek sınav hakkı tanındığı öğrenciye duyurulur. Bu madde hükümlerinde öngörülen
ek sınav hakkı öğrenciye bir kez tanınır.

Sınav sonuçlarına itiraz
MADDE 33 – (1) Öğrenci, sınav sonuçlarının ilan edilmesini izleyen ilk üç iş günü

içinde, maddi hata gerekçesi ile meslek yüksekokullarında müdürlük, fakülte ve yüksekokul-
larda ilgili bölüm başkanlığına yazılı olarak başvurmak suretiyle sınav sonuçlarına itiraz ede-
bilir. İtiraz, dersi veren öğretim elemanı tarafından değerlendirilir ve maddi hata tespit edilmesi
halinde not düzeltilmesi, ilgili yönetim kurulu onayıyla yapılır.

Değerlendirme ve notlar
MADDE 34 – (1) Öğrencinin başarısı; derse devam durumu, yarıyıl içi sınavları ile

yarıyıl içinde yapılan ödev, uygulama, laboratuvar ve benzeri çalışmalardaki başarı düzeyi ile
birlikte yarıyıl sonu sınavı ve/veya yarıyıl sonuna ait çalışma sonuçları değerlendirilerek be-
lirlenir.

(2) Bir dersin yarıyıl içi değerlendirmelerinin toplam ağırlığı, ilgili kurul tarafından
%30’dan az ve %60’dan çok olmayacak şekilde yarıyılın ilk iki haftası içinde belirlenir. Proje,
laboratuvar ve uygulama esasına dayanan derslerde, yarıyıl içi ve yarıyıl sonu değerlendirme
sınırlarına uyulma şartı yoktur. Bu çerçevede bir dersin değerlendirilmesi; yarıyıl içi çalışmaları,
yarıyıl içi sınavları ile birlikte yarıyıl sonu sınavının ve/veya yarıyıl sonuna ait çalışmalarının
başarı tespitindeki ağırlıkları, dersi veren öğretim elemanı tarafından, meslek yüksekokullarında
meslek yüksekokulu müdürlüğüne bildirilir ve müdür onayı ile yarıyılın ilk iki haftası içinde
öğrencilere müdürlükçe duyurulur. Fakülte ve yüksekokullarda ise dersi veren öğretim elemanı
tarafından ilgili bölüm başkanlığına bildirilir ve bölüm başkanının onayı ile yarıyılın ilk iki
haftası içinde, öğrencilere bölüm başkanlığınca duyurulur.
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(3) Bir derse ait yarıyıl içi ve yarıyıl sonu çalışmalarında yüz (100) tam not üzerinden
alınan notlar, ilan edilen yüzdeliklerle ağırlıklı notlara dönüştürülür ve toplamlarından ham ba-
şarı notu elde edilir.

(4) Öğrencinin bir dersteki harf başarı notu, bağıl değerlendirme yöntemi ile belirlenir.
Ham başarı notu sayısal olarak belirlendikten sonra, ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde,
aşağıdaki harf başarı notlarından birisine dönüştürülür:

Başarı Notu Katsayısı Başarı Derecesi
AA 4,0 Başarılı (pekiyi)
BA 3,5 Başarılı (iyi üstü)
BB 3,0 Başarılı (iyi)
CB 2,5 Başarılı (orta üstü)
CC 2,0 Başarılı (orta)
DC 1,5 Şartlı Başarılı
DD 1,0 Şartlı Başarılı
FD 0,5 Başarısız
FF 0,0 Başarısız
YT --- Başarılı (Yeterli)
YZ --- Başarısız (Yetersiz)
(5) Şartlı başarılı notlar, öğrencinin sınamalı durumda olması halinde başarısız, sınamalı

durumda olmaması halinde ise başarılı kabul edilir.
(6) Diğer ders başarı değerlendirmelerinde aşağıdaki notlar kullanılır:
a) DZ notu: Derse devam yükümlülüklerini yerine getirmeyen öğrenciye verilir. Not

ortalaması hesabında FF notu gibi işlem görür. Öğrenci, DZ notu aldığı dersi tekrar eder.
b) İZ notu: Akademik izinli olduğu için derse devam yükümlülüklerini veya ders uy-

gulamalarına ait şartları yerine getirmeyen öğrenciye verilir ve not ortalamasına katılmaz. Öğ-
renci, İZ notu aldığı dersi tekrar eder.

c) YT/YZ notu: Not ortalamasına katılmayan derslerde başarılı/başarısız olan öğrenciye
verilir. Not ortalamasına katılmayan dersler, ilgili kurulun teklifi ve Senato kararı ile belirle-
nerek ilan edilir.

ç) MU notu: Üniversiteye kurumlar arası yatay geçiş, dikey geçiş ve ÖSYM tarafından
yerleştirme sonucu kayıt yaptıran öğrencilere, Üniversitenin aynı bölümünün/programının bi-
rinci veya ikinci öğretimine yerleşenler hariç, daha önce alıp başarmış oldukları ve eşdeğerliği
ilgili bölüm başkanlığının teklifi ve ilgili yönetim kurulu tarafından kabul edilen dersler ile bu
Yönetmeliğin 23 üncü maddesi gereği muafiyet alınmış dersler için verilen nottur. MU notu
ortalamaya katılmaz, ancak not belgelerinde gösterilir. Müfredat değişiklikleri sonunda müf-
redattan çıkarılan ve daha önce alınıp da başarısız olunan derslerden öğrenciler muaf tutulur
ve başarısız notu MU notuna dönüştürülür.

d) GM notu: Öğrencinin girmediği sınavlara verilir. Yarıyıl içi sınavlarında GM notu
alan öğrenci, yarıyıl içi mazeret sınavına girerse, GM notu sayısal nota dönüştürülür. Yarıyıl
içi mazeret sınavına girmezse, GM notu sıfıra (0) dönüştürülür. Yarıyıl sonu sınavına girmeyen
öğrencinin yarıyıl sonu sınav notu sıfırdır (0).

e) Öğretim elemanının kabul edeceği mazeretler nedeniyle; proje, uygulama, bitirme
ödevi ve bunun gibi derslerde gerekli çalışmalarını zamanında tamamlamayan öğrenciye GM
notu verilir. Eksiklerini not ilanına kadar tamamlamamış öğrencinin GM notu sıfıra (0) dönüş-
türülür. Ancak öğretim elemanının verdiği süre; not ilanı sonrasına kadar uzayan bir süre ise,
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bu süre sonuna kadar çalışmayı teslim eden öğrencinin notu ilgili bölüm başkanlığı tarafından
sisteme girilir. Zorunlu staj uygulaması olan bölümlerde staj derslerine kaydolan öğrencinin
notu; staj, staj defteri teslimi ve mülakat gibi ders işlemleri tamamlandığında girilir.

Not ortalamaları
MADDE 35 – (1) Ağırlıklı not ortalaması; öğrencinin kaydolduğu ve not ortalaması

hesabına giren her dersten aldığı başarı notunun katsayısı ile o dersin AKTS kredi değeri çar-
pımları toplamının, derslerin AKTS kredi değerlerinin toplamına bölünmesiyle bulunur. Bu iş-
lem bir yarıyılda alınan dersler için yapıldığında ağırlıklı yarıyıl not ortalaması (AYNO), Üni-
versiteye girişten itibaren alınan tüm dersleri kapsayacak şekilde yapıldığında ise ağırlıklı genel
not ortalaması (AGNO) elde edilir.

(2) Hesaplamalarda elde edilen ortalamalar, virgülden sonra iki hane olacak şekilde yu-
varlanarak ifade edilir. Yuvarlama işleminde, üçüncü hane 5'ten küçükse ikinci hane değişmez;
5 veya 5'ten büyükse, ikinci hanenin değeri bir artırılır.

(3) YT,YZ, İZ ve MU notları alınan dersler ağırlıklı not ortalaması hesabında dikkate
alınmaz.

(4) Seçmeli bir ders yerine başka bir ders tekrarlandığında sadece en son alınan dersin
notu, ağırlıklı genel not ortalamasına katılır.

(5) Daha önce başka bir yükseköğretim kurumunda öğrenci olarak kayıtlı iken, ÖSYM
tarafından yapılan yerleştirme sonucu Üniversiteye kayıt yaptıran öğrencilerle, kurumlar arası
yatay geçişle gelen öğrencilerin ağırlıklı genel not ortalaması; önceki diploma programından
almış olduğu dersler muaf tutularak, diploma programını bitirdiği yükseköğretim kurumundan
almış olduğu derslere göre belirlenir.

Başarılı öğrenciler
MADDE 36 – (1) Ağırlıklı genel ve yarıyıl not ortalaması en az 2,00 olan ve bulunduğu

yarıyıl ile önceki yarıyıllarda başarısız notu olmayan öğrenciler yarıyıl not ortalamalarına göre
aşağıdaki şekilde tanımlanır:

a) Normal eğitim-öğretim süresi içinde olan; yaz öğretimi hariç ilgili yarıyılda en az
üç adet kredisi ortalama hesabında kullanılan ders almış olan ve herhangi bir disiplin cezası
almamış öğrencilerden yarıyıl not ortalaması 3,50-4,00 arasında olanlar yüksek şeref, 3,00-3,49
arasında olanlar şeref öğrencisi olarak tanımlanır. Not ortalaması şartını sağlayan ancak diğer
şartları sağlamayanlar başarılı öğrenci olarak tanımlanır.

b) Azami eğitim öğretim süresi içinde yarıyıl not ortalaması 2,00-2,99 arasında olan
veya azami eğitim öğretim süresi dışında olup yarıyıl not ortalaması en az 2,00 olanlar başarılı
öğrenci olarak tanımlanır.

(2) Genel ve yarıyıl not ortalaması en az 2,00 olan ancak ilgili yarıyılda, herhangi bir
dersten başarısız notu olan öğrenciler yeterli öğrenci sayılır.

Başarısız öğrenciler
MADDE 37 – (1) Genel ve/veya yarıyıl not ortalaması 2,00’ın altında olan öğrenciler

başarısız öğrenci olarak tanımlanır.
Sınamalı öğrenciler
MADDE 38 – (1) Ağırlıklı genel not ortalaması; birinci sınıfta üst üste iki yarıyıl (yaz

okulu dâhil) 1,75 ve izleyen yarıyıllar için üst üste iki yarıyıl (yaz okulu dâhil) 2,00’ın altında
olan öğrenciler başarısız ve sınamalı öğrenci olarak tanımlanır. Öğrencilerin sınamalı olup ol-
madıkları sadece her kayıt yenileme dönemi başlangıcından önceki gün tespit edilir ve gün-
cellenir.
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(2) Sınamalı öğrenciler, daha önce almadıkları dersleri alamazlar ve yarıyıl tekrarı ya-
parlar. Bu öğrenciler, öncelikle başarısız not (FF, FD, DZ, YZ) aldıkları ve istedikleri takdirde
son üç yarıyıl içinde alınmış olmak şartıyla şartlı başarılı not (DC ve DD) aldıkları dersleri
tekrar eder.

(3) Sınamalı öğrenciler, daha önce aldıkları seçmeli bir dersin yerine saydırmak kaydı
ile daha önce almadıkları farklı bir seçmeli dersi alabilir.

(4) Bu Yönetmelikte belirtilen asgari ders yükü ile ilgili kural sınamalı öğrenciler için
uygulanmaz.

(5) Sınamalı öğrencilerin sınamalı durumundan kurtulabilmesi için ağırlıklı genel not
ortalamasının sınamalı olup olmadıklarının tespit edileceği gün birinci sınıflarda en az 1,75,
diğer sınıflarda en az 2,00 olması gerekir.

Mezuniyet şartları ve tarihi
MADDE 39 – (1) Önlisans/lisans programından mezun olunabilmesi için aşağıdaki

şartların sağlanması gerekir:
a) Müfredatta yer alan tüm dersler; uygulamalar, staj, iş yeri eğitimi ve benzeri çalış-

malar en az DD, MU veya YT harf notu ile tamamlanmalıdır.
b) Ağırlıklı genel not ortalaması en az 2,00 olmalıdır.
c) Lisans düzeyinde iki yüz kırk (240) AKTS, ön lisans düzeyinde ise yüz yirmi (120)

AKTS kredisini tamamlamış olmalıdır. Tüm öğretim planı gereklerini yerine getirdiği halde
toplam AKTS şartını sağlayamayan öğrenci, müfredat harici ders alarak AKTS şartını yerine
getirir. Bu kapsamda alınacak dersler öğrencinin ders yükünden sayılmaz.

(2) Birinci fıkradaki şartları, bu Yönetmelik hükümlerine göre normal öğrenim süre-
sinden önce sağlayan öğrenci, daha kısa sürede mezun olabilir.

(3) Önlisans/lisans programlarında mezuniyet tarihi, ilgili yönetim kurulunun mezuniyet
kararı aldığı tarihtir.

(4) Mezuniyet şartlarını sağlayan öğrenci azami öğrenim süresi içinde isteği halinde,
genel not ortalamasını yükseltmek amacıyla yaz okulu veya takip eden ilk iki yarıyılda bu Yö-
netmeliğin 28 inci maddesi hükümlerinde belirtilen kapsamda ders tekrarı yapabilir. Bu haktan
yararlanmak isteyen öğrencinin, ilgili yarıyılın yarıyıl sonu ve/veya bütünleme sınavları sonuna
kadar bölümüne dilekçe ile başvurması gerekir.

(5) Öğrencinin mezuniyeti, ilgili yönetim kurulu kararı ile kesinleşir.
Diploma, sertifika ve belgeler
MADDE 40 – (1) Öğrencilere ve mezunlara verilen diploma, sertifika ve belgeler ile

bunların verilme şartları aşağıda tanımlanmıştır:
a) Lisans diploması: Lisans programından mezuniyeti kesinleşen öğrencilere verilir.
b) Çift ana dal programına ait lisans diploması: Lisans programından mezun olmuş ve

kayıtlı olduğu çift ana dal programında da mezuniyeti kesinleşen öğrencilere verilir.
c) Önlisans diploması: Önlisans programından mezuniyet şartlarını sağlayan öğrencilere

verilir. Lisans programından mezuniyet hakkı kazanmadan önce Üniversiteden ayrılmak isteyen
öğrencilere, başvurmaları ve gerekli kayıt sildirme işlemlerini tamamlamaları durumunda ve-
rilir. Önlisans diploması almaya hak kazanmak için kayıtlı olunan lisans programının müfre-
dattaki ilk dört yarıyılın tüm derslerinden en az DD, MU veya YT harf notu alınması ve bu
derslerin ağırlıklı genel not ortalamasının en az 2,00 olması gerekir.

ç) Geçici mezuniyet belgesi: Diploma almaya hak kazananlara bir defaya mahsus olmak
üzere verilen ve diploma teslimine kadar diploma yerine geçen bir belgedir.
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d) Diploma eki: Akademik ve mesleki yeterliklerin uluslararası düzeyde tanınmasına
yardımcı olan ve diplomalara ek olarak verilen bir belgedir.

e) Mezuniyet başarı belgesi: Önlisans/lisans programlarından dereceye girerek mezun
olanlara verilen bir belgedir. Dereceye giren mezunların başarı sıralamalarına ilişkin esaslar
Senato tarafından belirlenir.

f) Yan dal sertifikası: Lisans programından mezuniyet hakkı kazanan ve kayıtlı olduğu
yan dal programını da başarıyla tamamlayan öğrencilere verilir. Bu sertifika bir diploma de-
ğildir.

g) Not çizelgesi: Öğrencilerin Üniversiteye ilk kayıt oldukları yarıyıldan itibaren her
yarıyılda almış oldukları dersleri, derslerin kredi durumlarını, bu derslerden alınan notları, ilgili
yarıyıl not ortalaması ile genel not ortalamasını ve başarı durumlarını gösteren bir belgedir.

ğ) Yarıyıl başarı belgesi: Yarıyıl sonunda şeref veya yüksek şeref öğrencisi olanlara ve-
rilen bir belgedir.

h) Öğrenci Belgesi: Öğrencinin Üniversiteye kayıt durumunu gösteren bir belgedir.
(2) Diploma, sertifika ve belgeler aşağıda belirtilen yetkililer tarafından imzalanır:
a) Önlisans, lisans, çift ana dal diplomaları, geçici mezuniyet belgesi ve yan dal serti-

fikasını Rektör, ilgili dekan/müdür,
b) Mezuniyet ve yarıyıl başarı belgelerini Rektör,
c) Not çizelgesi ve öğrenci belgesini ilgili bölüm başkanı/müdür/birim sekreteri ve/veya

Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı yetkilisi,
ç) Diploma ekini Öğrenci İşleri Daire Başkanı.
(3) Diploma, sertifika ve belgelerde öğrencinin birimi, bölümü ve programı belirtilir.
(4) Önlisans/lisans ve/veya çift ana dal programlarından 3,00-3,49 genel not ortalaması

ile mezun olanlar herhangi bir disiplin cezası almamış olmak kaydıyla şeref; 3,50 veya daha
yukarı genel not ortalaması ile mezun olanlar yüksek şeref mezunu olarak tanımlanır. Bu ta-
nımlar diplomalarda belirtilir.

(5) Diploma ve sertifikaların şekli, ölçüleri ve üzerine yazılacak bilgiler Senato tara-
fından belirlenir.

(6) Diploma ve sertifikaların kaybı halinde, basın yolu ile ilan edilmesi şartıyla yenisi
hazırlanır. Belgenin düzenlenmesine ilişkin esaslar Senato tarafından belirlenir.

(7) Mezuniyet tarihinden sonra mezunun adı ve/veya soyadının değişmesi durumunda
diploma ve/veya sertifikaların üzerindeki bilgiler değiştirilmez veya yenileri düzenlenmez.

İlişik kesme
MADDE 41 – (1) Aşağıdaki durumlarda öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir:
a) Kendi isteği ile kaydını sildirmiş olmak,
b) İlgili mevzuat hükümlerine göre yükseköğretim kurumundan çıkarma cezası almış

olmak.
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler
Disiplin işleri
MADDE 42 – (1) Öğrencilerin disiplin iş ve işlemleri; 2547 sayılı Kanunun 54 üncü

maddesi ile 18/8/2012 tarihli ve 28388 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Ku-
rumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hükümlerine göre yürütülür.

(2) Disiplinle ilgili her türlü tebligat, öğrencinin Üniversiteye kayıt sırasında bildirdiği
adrese iadeli-taahhütlü olarak yapılmak veya ilgili birimde ilan edilmek suretiyle tamamlanmış
sayılır.
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(3) Kayıt olurken bildirdikleri adresi değiştirdikleri halde bu değişikliği kayıtlı olduğu
birime bildirmemiş bulunan veya yanlış ve eksik adres vermiş olan öğrencilerin birimlerindeki
mevcut adreslerine tebligat gönderilmesi halinde kendilerine tebligat yapılmış sayılır.

Akademik izin/kayıt dondurma
MADDE 43 – (1) Öğrencinin akademik izin talebi, gerekçeli bir dilekçe ve belgeleriyle

birlikte, ilgili dekanlığa/müdürlüğe yapılır. Akademik izin talepleri, Senatoca kabul edilen haklı
ve geçerli nedenler çerçevesinde ilgili yönetim kurulu tarafından değerlendirilir ve alınan karar,
Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına ve ilgili öğrenciye yazılı olarak bildirilir.

(2) Akademik izin isteklerinin yarıyılın ilk dört haftası içinde yapılması gerekir. Ani
hastalık ve beklenmedik haller dışında bu süreler bittikten sonra yapılacak müracaatlar işleme
konulmaz.

(3) Sağlık sebebiyle akademik izin müracaatında bulunacak öğrencilerin herhangi bir
sağlık kuruluşundan alacağı sağlık raporunun en az yirmi iki öğretim gününü kapsaması gere-
kir.

(4) Öğrencilere, her defasında en fazla iki yarıyıl olmak üzere, toplam dört yarıyıla ka-
dar akademik izin verilebilir.

(5) Sürekli sağlık sorunları olduğunu sağlık kuruluşlarından alacakları rapor ile belge-
leyenler, süre kısıtlaması dışındadır.

(6) Akademik izinli olan öğrenciler, derslere devam edemez ve akademik izinli oldukları
süreler, öğretim süresinden sayılmaz.

Engelli öğrenciler
MADDE 44 – (1) Üniversite Yönetim Kurulu ve ilgili birim yönetim kurulu engelli

öğrenciler için gerekli düzenlemeleri yapma ve uygulama konusunda yetkilidir.
Hüküm bulunmayan haller
MADDE 45 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, ilgili diğer mevzuat

hükümleri ile Üniversite Yönetim Kurulu ve/veya Senato kararları uygulanır.
Yürürlükten kaldırılan yönetmelik
MADDE 46 – (1) 12/9/2011 tarihli ve 28052 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Dum-

lupınar Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliği yürürlükten kal-
dırılmıştır.

İntibak
GEÇİCİ MADDE 1 – (1) 2013-2014 eğitim öğretim yılından önce önlisans/lisans

programlarına başlamış olan öğrenciler için, bu Yönetmeliğin 39 uncu maddesinin birinci fık-
rasının (c) bendinde belirtilen şart aranmaz.

(2) 2014-2015 eğitim öğretim yılından önce önlisans/lisans programlarına başlamış
olan öğrencilerin not ortalamaları, öğrencinin kaydolduğu ve not ortalaması hesabına giren her
dersten aldığı başarı notunun katsayısı ile o dersin yerel kredi değeri çarpımları toplamının,
derslerin yerel kredi değerlerinin toplamına bölünmesiyle bulunur. Bu işlem bir yarıyılda alınan
dersler için yapıldığında yarıyıl not ortalaması, Üniversiteye girişten itibaren alınan tüm dersleri
kapsayacak şekilde yapıldığında ise genel not ortalaması elde edilir.

Yürürlük
MADDE 47 – (1) Bu Yönetmelik 2013-2014 eğitim-öğretim yılı başında yürürlüğe

girer.
Yürütme
MADDE 48 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Dumlupınar Üniversitesi Rektörü yü-

rütür.
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TEBLİĞLER
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından:
İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ İLE İLGİLİ ÇALIŞAN TEMSİLCİSİNİN

NİTELİKLERİ VE SEÇİLME USUL VE ESASLARINA
İLİŞKİN TEBLİĞ

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı; 20/6/2012 tarihli ve 6331 sayılı İş Sağlığı ve Gü-

venliği Kanununun 20 nci maddesi kapsamındaki çalışan temsilcisinin nitelikleri, seçimi veya
atanmasına ilişkin usul ve esasları belirlemektir.

Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ; 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununun 20 nci mad-

desi kapsamındaki çalışan temsilcisinin nitelikleri, seçimi veya atanmasına ilişkin usul ve esas-
ları kapsar.

Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Tebliğ; 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununun 20 nci mad-

desi ile 9/1/1985 tarihli ve 3146 sayılı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının Teşkilat ve
Görevleri Hakkında Kanunun 2 nci ve 34 üncü maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.

İşverenin yükümlülüğü
MADDE 4 – (1) İşveren; işyerinin değişik bölümlerindeki riskler ve çalışan sayılarını

göz önünde bulundurarak dengeli dağılıma özen göstermek kaydıyla, çalışanlar arasında yapı-
lacak seçim veya seçimle belirlenemediği durumda atama yoluyla yeterli sayıda çalışan tem-
silcisini görevlendirir.

(2) İşveren, çalışan temsilcisinin veya temsilcilerinin görevlerini yerine getirebilmeleri
için gerekli imkânları sağlar.

(3) İşveren, işyerinde yetkili sendika veya sendikalar bulunması halinde işyeri sendika
temsilcisini çalışan temsilcisi olarak görevlendirir.

(4) Çalışan temsilcisinin seçilmesi veya atanması ile ilgili gerekli tüm iş ve işlemler iş-
veren tarafından yerine getirilir.

(5) İşveren seçim veya atama yoluyla görevlendirilen çalışan temsilcilerini işyerinde
ilân eder.

Çalışan temsilcisi adaylarının belirlenmesi
MADDE 5 – (1) Çalışan temsilcisinin, işyerinde yetkili sendika bulunmaması halinde

çalışanlar arasından seçimle belirlenmesi esastır.
(2) Çalışan temsilcisinin seçimle belirlenmesi durumunda çalışan temsilcisi aday baş-

vurularının yapılması için yedi günden az olmamak üzere süre tanınarak işveren tarafından iş-
yerinde ilân edilir.

(3) İşyerinde çalışanların aday olabilmeleri için 6 ncı maddedeki kriterleri sağlamaları
esastır. Bu kriterleri taşımaları halinde aday olmaları engellenemez.

(4) Seçimlerin yapılmasına ilişkin iş ve işlemler için gerekli şartlar sağlanır ve yeterli
sayıda personel işveren tarafından görevlendirilir.

(5) Aday sayısı işyerinde zorunlu çalışan temsilcisi sayısının üç katından fazla olamaz.
Fazla olması halinde çalışan temsilcisi adayları; öğrenim durumu, işyerindeki deneyim süresi
ve yaş kriterleri esas alınarak ikinci fıkrada belirtilen sürenin bitiminden itibaren en fazla üç
gün içinde işveren tarafından ilân edilir.

Çalışan temsilcisinin nitelikleri
MADDE 6 – (1) Bir çalışanın çalışan temsilcisi olabilmesi için aşağıdaki niteliklere

sahip olması zorunludur:
a) İşyerinin tam süreli daimi çalışanı olması,
b) En az 3 yıllık iş deneyiminin bulunması,
c) En az ortaokul düzeyinde öğrenim görmüş olması.
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(2) Belirli süreli veya geçici işlerde (a) ve (b) bentleri, işyerinde 3 yıllık iş deneyimi
bulunmayan çalışan veya aday bulunmaması halinde (b) bendi, çalışanlar veya adaylar arasında
yeterli eğitim düzeyine sahip kişi bulunmaması halinde (c) bendi hükümleri uygulanmaz.

(3) Yetkili sendika temsilcisinin çalışan temsilcisi olarak görev yapması halinde birinci
fıkrada sayılan nitelikler aranmaz.

Çalışan temsilcisi sayısının belirlenmesi
MADDE 7 – (1) İşyerinde görevlendirilecek çalışan temsilcisi sayısı aşağıdaki şekilde

belirlenir:
a) İki ile elli arasında çalışanı bulunan işyerlerinde bir.
b) Elli bir ile yüz arasında çalışanı bulunan işyerlerinde iki.
c) Yüz bir ile beş yüz arasında çalışanı bulunan işyerlerinde üç.
ç) Beş yüz bir ile bin arasında çalışanı bulunan işyerlerinde dört.
d) Bin bir ile iki bin arasında çalışanı bulunan işyerlerinde beş.
e) İki bin bir ve üzeri çalışanı bulunan işyerlerinde altı.
Çalışan temsilcilerinin seçilme veya atanma koşulları
MADDE 8 – (1) Seçim, işyerindeki çalışanların en az yarıdan bir fazlasının katılacağı

bir oylamayla yapılır. Oylamanın gizli yapılması esastır. En fazla oy alan aday veya adaylar
çalışan temsilcisi veya temsilcileri olarak ilân edilir. Vardiya usulü çalışılan işyerlerinde ise se-
çimler tüm vardiyalarda çalışanların da oy kullanmasına imkân verilecek şekilde düzenlenir.

(2) Oyların eşitliği durumunda çalışan temsilcisi; adayların öğrenim durumu, işyerin-
deki deneyim süresi ve benzeri kriterleri esas alınarak işverence belirlenir. Seçim, sonuçları
itibariyle beş yıl geçerlidir.

(3) Çalışan temsilcisinin, herhangi bir nedenle görevinden ayrılması durumunda, daha
önce yapılan seçim sonuçlarına göre en fazla oy alan sıradaki aday atanır.

(4) İşyerinde yetkili sendika bulunması halinde, işyeri sendika temsilcileri çalışan tem-
silcisi olarak görevlendirilir. Sendika temsilci sayısının zorunlu çalışan temsilci sayısından az
olması durumunda diğer çalışan temsilcisi veya temsilcileri dengeli dağılıma özen göstermek
kaydıyla işveren tarafından görevlendirilir. Sendika temsilci sayısının zorunlu çalışan temsilci
sayısından çok olması durumunda ise yetkili sendikanın önerisi doğrultusunda çalışan temsil-
cileri işveren tarafından görevlendirilir.

(5) İşyerinde farklı statü hukukuna tabi çalışanların üye olduğu birden fazla yetkili sen-
dika bulunması halinde;

a) Bir çalışan temsilcisi görevlendirilecekse en çok üyeye sahip yetkili sendika temsil-
cisi çalışan temsilcisi olarak atanır.

b) Birden fazla çalışan temsilcisi görevlendirilecekse aşağıda yer alan örnekteki gibi
hesaplanarak çalışan temsilcisi görevlendirilir.

c) Örnekte verilen hesaplama yöntemine göre üye sayılarında eşitlik durumu olduğunda
son kalan çalışan temsilcisi kura yöntemine başvurularak belirlenir.

ç) Örnek 2’de verilen hesaplama yönteminde tam sayılara göre temsilci görevlendirmesi
yapılır, atanması gereken diğer temsilci için kura yöntemine başvurulur.

Örnek 1:
Toplam çalışan sayısı: 2000
22/5/2003 tarihli ve 4857 sayılı İş Kanunu ve diğer (iş akdi/hizmet akdi/iş sözleşmesi

v.b.) çalışanların sayısı: 1100
Diğer (statü hukukuna bağlı) çalışanların sayısı: 900
Görevlendirilecek çalışan temsilcisi sayısı: 5
Yetkili sendika sayısı: 2
Formül:
Çalışan temsilcisi sayısı = (22/5/2003 tarihli ve 4857 sayılı İş Kanunu ve diğer (iş

akdi/hizmet akdi/iş sözleşmesi v.b.) çalışanların sayısı veya Diğer (statü hukukuna bağlı) çalı-
şanların sayısı/Toplam çalışan sayısı) * Görevlendirilecek çalışan temsilcisi sayısı
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Hesaplama:
A Sendikası (6356 sayılı Kanuna göre yetkili) çalışan temsilci sayısı için;
(1100/2000) * 5  = 2,75 ≈ 3 Çalışan Temsilcisi
B Sendikası (4688 sayılı Kanuna göre yetkili) çalışan temsilci sayısı için;
(900/2000) * 5 = 2,25 ≈ 2 Çalışan Temsilcisi
Örnek 2:
Toplam çalışan sayısı: 800
A sendikasına üye 500, B sendikasına üye 300 çalışan
Görevlendirilecek çalışan temsilcisi sayısı: 4
(Örnek 1’ deki hesaplama yöntemine göre belirlenmesi halinde)
A sendikası (500/800)*4=2,5 ( 2 Çalışan temsilcisi)
B sendikası (300/800)*4=1,5 (1 Çalışan temsilcisi)
Kalan 1 temsilci kura yöntemiyle belirlenir.
(6) İşyerinde yetkili sendika bulunmaması veya çalışanlar arasında aday olmaması du-

rumunda işveren çalışanlar arasından dengeli dağılıma özen göstererek 6 ncı maddenin birinci
fıkrasındaki niteliklere uygun çalışan bulunması halinde bunlar arasından atama yapar. Bu ni-
teliklere uygun çalışan bulunmayan işyeri işverenleri ise çalışanlar arasından yeterli sayıda ça-
lışan temsilcisinin görev yapmasını sağlar.

(7) Birden fazla çalışan temsilcisinin bulunması durumunda baş temsilci, çalışan tem-
silcileri arasında yapılacak seçimle belirlenir. Oyların eşitliği durumunda, baş temsilci kura
yöntemiyle belirlenir.

(8) İşyerindeki yetkili sendikanın yetkisini kaybetmesi veya bir başka sendikanın yetkili
sendika olarak ilân edilmesi durumunda otuz günlük süre içerisinde işveren bu maddede belir-
tilen usullere göre çalışan temsilcisi veya temsilcilerinin görev yapmasını sağlar.

Çalışan temsilcisinin yetki ve yükümlülüğü
MADDE 9 – (1) Çalışan temsilcisi; iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili çalışmalara katılma,

çalışmaları izleme, tehlike kaynağının yok edilmesi veya tehlikeden kaynaklanan riskin azal-
tılması için tedbir alınmasını isteme, tekliflerde bulunma ve benzeri konularda çalışanları temsil
etmeye yetkilidir.

(2) Görevini yürütmesi nedeniyle, çalışan temsilcisinin hakları kısıtlanamaz.
(3) Çalışan temsilcisi görevi gereği işverenin veya işyerinin mesleki sırları ile gördüğü,

öğrendiği hususları ve çalışanlara ait özel bilgileri gizli tutmakla yükümlüdür.
Kayıt
MADDE 10 – (1) Çalışan temsilci veya temsilcilerinin seçimi sonucunda, yapılan se-

çimi hangi adayın ne kadar oyla kazandığı ile ilgili bir tutanak düzenlenir. Tutanağın işveren
veya vekili ve seçimde görevlendirilen çalışanlar tarafından imzalanması zorunludur. Tutanak-
lar ile oylamaya katılanların imzalı listesi bir sonraki seçime kadar işyerinde saklanır.

Çalışan temsilcisinin eğitimi
MADDE 11 – (1) Çalışan temsilcileri 15/5/2013 tarihli ve 28648 sayılı Resmî Gaze-

te’de yayımlanan Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul ve Esasları Hakkında
Yönetmeliğe göre iş sağlığı ve güvenliği konularında özel olarak eğitilir.

(2) Çalışan temsilcilerine iş sağlığı ve güvenliği kurulu bulunan işyerlerinde kurul üye-
leri ile birlikte iş sağlığı ve güvenliği konularında özel eğitim verilmesi sağlanabilir.

Mevcut seçim veya atamaların geçerliliği
GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin yayımından önce yapılan çalışan temsilcisi se-

çimleri veya atamaları geçerli sayılır.
Yürürlük
MADDE 12 – (1) Bu Tebliğ  yayımı tarihinden itibaren otuz gün sonra yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 13 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı yürütür.
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Maliye Bakanlığından:

TÜTÜN MAMULLERİ VE ALKOLLÜ İÇKİLERDE BANDROLLÜ ÜRÜN

İZLEME SİSTEMİ GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 1)’NDE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (SERİ NO: 7)

17/3/2007 tarihli ve 26465 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Tütün Mamulleri ve Al-

kollü İçkilerde Bandrollü Ürün İzleme Sistemi Genel Tebliği (Seri No: 1)’nin 2 numaralı “Kul-

lanılan Terimler” bölümünde yer alan “Basım Merkezi” terimi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş-

tir.

“Basım Merkezi: Özellikleri Gelir İdaresi Başkanlığınca belirlenen bandrollerin bası-

mının yapıldığı Başkanlıkça uygun görülen tesislerdir.”

Tebliğ olunur.

—— • ——
Sermaye Piyasası Kurulundan:

MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIKLARINA 

İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİ

(III–48.2)

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak, Kısaltmalar ve Tanımlar

Amaç ve kapsam

MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, menkul kıymet yatırım ortaklıklarının kuruluşuna

ve kurucularına, paylarının halka arzına, pay devirlerine, ortaklarında ve yöneticilerinde ara-

nacak niteliklere, yönetim ilkelerine, faaliyet esaslarına, portföy sınırlamalarına, portföyünde

bulunan varlıkların değerlemesine ve varlıkların saklanmasına, paylarını geri almalarına, ka-

muyu aydınlatma ve yatırımcıları bilgilendirme yükümlülüklerine, menkul kıymet yatırım or-

taklığı statüsünden çıkmalarına, kâr dağıtımına ve tabi olacakları diğer yükümlülüklere ilişkin

ilke ve esasları belirlemektir.

Dayanak

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

nunun 48 inci ve 49 uncu maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır. 

Tanımlar ve kısaltmalar 

MADDE 3 – (1) Bu Tebliğde geçen,

a) Bakanlık: Gümrük ve Ticaret Bakanlığını,

b) Borsa: 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanununun 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının

(ç) bendinde tanımlanan sistemler ve pazar yerleri ile yurt dışı borsaları,

c) BİAŞ: Borsa İstanbul A.Ş.’yi, 

ç) Birlik: Türkiye Sermaye Piyasaları Birliğini, 

d) Halka açık pay statüsü: Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. nezdinde borsada işlem göre-

bilir pay olarak izlenen payları,
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e) İhraç: Sermaye piyasası araçlarının ihraççılar tarafından çıkarılıp, halka arz edilerek
veya halka arz edilmeksizin satışını,

f) İhraççı: Sermaye piyasası araçlarını ihraç eden veya sermaye piyasası araçları halka
arz edilen tüzel kişileri ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanununa tabi yatırım fonlarını,

g) Kanun: 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanununu,
ğ) KAP: Kamuyu Aydınlatma Platformunu,
h) Kurul: Sermaye Piyasası Kurulunu,
ı) Lider sermayedar: 7 nci ve 8 inci maddede yazılı şartları taşıyan ortak ya da ortakları,
i) Net aktif değer: Ortaklığın portföy değerine hazır değerler, alacaklar ve diğer aktif-

lerin eklenerek toplam borçların düşülmesi suretiyle bulunan değeri,
j) Ortaklık: Menkul kıymet yatırım ortaklığını,
k) Portföy değeri: Ortaklık portföyündeki varlıkların bu Tebliğdeki esaslar çerçevesinde

değerlenmesi neticesinde bulunan değeri,
l) Portföy saklayıcısı: Kanunun 56 ncı maddesi kapsamında portföy saklama hizmetini

yürüten kuruluşu,
m) Portföy saklama hizmeti: Kanunun 56 ncı maddesinin birinci fıkrasında belirlenmiş

olan hizmetleri,
n) SPL: Sermaye Piyasası Lisanslama Sicil ve Eğitim Kuruluşu A.Ş.’yi,
o) Takasbank: İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş.’yi,
ö) TTK: 13/1/2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununu,
p) TTSG: Türkiye Ticaret Sicili Gazetesini,
r) Türev araçlar: Kurulca ortaklık portföyüne alınması uygun görülen vadeli işlem ve

opsiyon sözleşmelerini,
s) Yatırım Kuruluşu: Aracı kurumlar ile yatırım hizmeti ve faaliyetinde bulunmak üzere

kuruluş ve faaliyet esasları Kurulca belirlenen diğer sermaye piyasası kurumlarını ve bankaları,
ş) Yönetim kontrolü: Tek başına veya birlikte hareket ettikleri kişilerle birlikte doğrudan

veya dolaylı olarak ortaklığın oy haklarının yüzde ellisinden fazlasına veya genel kurulda yö-
netim kurulu üye sayısının salt çoğunluğuna karşılık gelen sayıda üyelikler için aday gösterme
hakkı veren imtiyazlı payların çoğunluğuna sahip olunmasını,

ifade eder.
İKİNCİ BÖLÜM

Genel Esaslar
Ortaklık tanımı
MADDE 4 – (1) Ortaklık, Kanun hükümleri uyarınca aşağıda belirtilen varlıklar ve

araçlardan oluşan portföyü işletmek amacıyla anonim ortaklık şeklinde ve kayıtlı sermaye esa-
sına göre kurulan ve Kanunun 48 inci maddesinde sınırı çizilen faaliyetler çerçevesinde olmak
kaydı ile bu Tebliğde izin verilen diğer faaliyetlerde bulunabilen sermaye piyasası kurumudur.

a) Özelleştirme kapsamına alınanlar dahil Türkiye’de kurulu ihraççılara ait paylar, özel
sektör ve kamu borçlanma araçları,

b) 7/8/1989 tarihli ve 89/14391 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe giren Türk
Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 sayılı Karar hükümleri çerçevesinde alım satımı yapı-
labilen, yabancı özel sektör ve kamu borçlanma araçları ve ihraççı payları,

c) Borsada işlem görmeleri kaydıyla; altın ve diğer kıymetli madenler ile bu madenlere
dayalı olarak ihraç edilmiş sermaye piyasası araçları,
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ç) Kira sertifikaları, repo ve ters repo işlemleri, türev araçlar, varantlar ve sertifikalar, 
d) Takasbank para piyasası işlemleri, 
e) Borsalarda gerçekleştirilen türev araç işlemlerinin nakit teminatları ve primleri,
f) Kurulca uygun görülen diğer varlık ve araçlar.
Faaliyet ve işlemleri
MADDE 5 – (1) Ortaklığın başlıca işlevleri şunlardır;
a) Ortaklık portföyünü oluşturmak, işletmek ve gerektiğinde portföyde değişiklikler

yapmak,
b) Portföy çeşitlendirmesi yaparak yatırım riskini, faaliyet alanlarına ve şirketlerin du-

rumlarına göre en aza indirecek bir biçimde dağıtmak,
c) Sermaye piyasası araçlarına, mali piyasa ve kurumlara, ortaklıklara ilişkin gelişmeleri

sürekli izlemek ve portföy yönetimiyle ilgili olarak gerekli önlemleri almak,
ç) Portföyün değerini korumaya ve artırmaya yönelik araştırmalar yapmak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Kuruluşa İlişkin Esaslar

Kuruluş şartları
MADDE 6 – (1) Ortaklıkların kuruluşlarının Kurulca uygun görülebilmesi için;
a) Kayıtlı sermayeli anonim ortaklık şeklinde kurulması,
b) Kurucularının, ortaklığın çıkarılmış sermayesinin asgari %49’u oranındaki payları-

nın, bu Tebliğde belirtilen süre ve esaslar dahilinde halka arz edileceğini Kurula taahhüt etmiş
olması,

c) Başlangıç sermayesinin 20 milyon TL’den az olmaması,
ç) Paylarının nakit karşılığı çıkarılması ve pay bedellerinin kuruluş sırasında tam ve

nakden ödenmesi,
d) Ticaret unvanında “Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı” ibaresini taşıması, 
e) Kurucularından en az birisinin lider sermayedar olması,
f) Genel müdür ile yönetim kurulu üyelerinin belirlenmiş olması ve bu kişilerin bu Teb-

liğde öngörülen şartları taşımaları,
g) Kurucu ortaklarının bu Tebliğde öngörülen şartları haiz olması, 
ğ) Esas sözleşmesinin TTK, Kanun ve bu Tebliğ hükümlerine uygun olması,
h) Kurulca yetkilendirilmiş bir kuruluşun portföy saklama hizmetini yürütmek üzere

belirlenmiş olması,
zorunludur.
Kurucu ve ortakların nitelikleri
MADDE 7 – (1) Ortaklıkların gerçek ve tüzel kişi kurucu ortaklarının;
a) Müflis olmaması, konkordato ilân etmiş olmaması ya da hakkında iflasın ertelenmesi

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

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

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

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

e) Ortaklık kuruluşu için gerekli kaynağı kendi ticari, sınai ve sair yasal faaliyetleri so-
nucunda her türlü muvazaadan ari olarak sağlamaları ve taahhüt ettikleri sermaye miktarını
karşılayabilecek mali güce sahip olmaları,

f) İşin gerektirdiği dürüstlük ve itibara sahip olması, 
g) Muaccel vergi borcu bulunmaması,
ğ) 7/2/2013 tarihli ve 6415 sayılı Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkında Ka-

nunda düzenlenen suçlardan mahkum olmaması,
h) Kanunun 101 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi uyarınca işlem yasaklı ol-

maması,
şarttır. (a) bendinde belirtilen şartlar, iflasın kaldırılmasına, kapatılmasına veya kon-

kordato teklifinin tasdikine ilişkin kararın, (b) bendinde yer alan şartlar ise buna ilişkin kararın
kesinleşme tarihinden itibaren 10 yıl geçmesi halinde bu fıkranın uygulanmasında dikkate alın-
maz. 

(2) Kuruluş başvurularında; ortaklıkta dolaylı olarak %20 ve üzerinde pay sahibi olan
nihai gerçek kişiler ile ortaklıkta dolaylı olarak yönetim kontrolünü sağlayacak oranda imtiyazlı
paya sahip olan gerçek kişilerin, birinci fıkranın (e) bendi dışındaki bentlerinde yer alan şartları
sağlamaları zorunludur. 

(3) Bankalar hariç olmak üzere tüzel kişi lider sermayedarların;
a) Doğrudan veya dolaylı olarak yönetim kontrolüne sahip olan nihai gerçek kişilerin,
b) İmtiyazlı paylarının mevcut olması halinde, imtiyazlı payların %20’sinden fazlasına

sahip gerçek kişilerin,
c) İmtiyazlı paylarının mevcut olması halinde, doğrudan veya dolaylı olarak lider ser-

mayedarda imtiyazlı payların %20’sinden fazlasına sahip tüzel kişi ortakların imtiyazlı payla-
rının %20’sinden fazlasına sahip olan nihai gerçek kişilerin, 

birinci fıkranın (e) bendi dışındaki bentlerinde yer alan şartları sağlamaları zorunludur.
(4) Kuruluş başvurularında, kurucunun veya mevcut ortağın banka olması halinde, ban-

kanın birinci fıkranın (g) bendinde belirtilen niteliği taşıdığını tevsik eden bilgi ve belgelerin
Kurula gönderilmesi yeterlidir. Bankada sahip olunan doğrudan ve dolaylı pay sahipliği yoluyla
ortaklıkta dolaylı pay sahibi olan kişiler için ikinci fıkra hükmü uygulanmaz. Bankaların or-
taklıklarda doğrudan veya dolaylı olarak pay sahibi olması halinde, Bankacılık Düzenleme ve
Denetleme Kurumunun uygun görüşü alınır.

Lider sermayedar ve lider sermayedara ilişkin özel şartlar
MADDE 8 – (1) Lider sermayedar, halka arz sonrasındaki pay edinimleri hariç olmak

üzere, ortaklıkta tek başına veya bir araya gelmek suretiyle sermayenin asgari %25’i oranındaki
paylara sahip olan ortak ya da ortaklardır. Birincil halka arzın sermaye artırımı yoluyla ger-
çekleştirilmesi halinde, lider sermayedarın sahip olması gereken asgari sermaye miktarı halka
arz öncesindeki sermayeye göre hesaplanır. Ortaklıkta söz konusu asgari sermaye oranı şartını
sağlayan birden fazla ortak bulunması halinde sadece birinin lider sermayedar olarak belirlen-
mesi yeterlidir. Ortaklıklarda birden fazla gerçek ve/veya tüzel kişinin lider sermayedar olarak
belirlenmesi halinde ise, beşinci fıkradaki durum saklı kalmak üzere, lider sermayedarda aranan
şartlar her biri için ayrı ayrı aranır.
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(2) Lider sermayedarın 7 nci maddede yer alan şartlara ek olarak bu maddede belirtilen
şartları da taşıması gereklidir. 

(3) Ortaklığın ticaret unvanında doğrudan ismi veya unvanı kullanılan veya doğrudan
olmasa da ortaklığın ticaret unvanında kendisi ile bağlantılı olduğu izlenimini uyandıran bir
ibareye yer verilen gerçek veya tüzel kişilerin bu Tebliğ kapsamında lider sermayedar olması
zorunludur.

(4) Ortaklıkta lider sermayedar olacak gerçek ve tüzel kişilerin menkul kıymet yatırım
ortaklığı kurucusu ve ortağı olmanın gerektirdiği mali güç ve finansal piyasalar alanında yeterli
tecrübeye sahip olmaları zorunludur.

(5) Ortaklıkta lider sermayedar olacak gerçek kişinin toplam menkul ve gayrimenkul
varlıklarının rayiç değerinin en az 10 milyon TL olması, birden fazla gerçek kişinin lider ser-
mayedar olması halinde ise gerçek kişi lider sermayedarların menkul ve gayrimenkul varlık-
larının rayiç değerinin toplamının en az 20 milyon TL olması gereklidir.

(6) Ortaklıkta lider sermayedar olacak tüzel kişilerin en az üç yıllık faaliyet geçmişinin
olması, son hesap dönemine ait konsolide ve bireysel finansal tablolarının bağımsız denetimden
geçmiş olması ve bu finansal tablolarında yer alan özsermayesinin en az kurulacak ortaklığın
çıkarılmış sermayesinin iki katı ve aktif toplamının kurulacak ortaklığın çıkarılmış sermayesi-
nin en az üç katı olması gereklidir. Bu fıkra kapsamında yapılacak hesaplamalarda özsermaye
şartı için 100 milyon TL, aktif toplamı şartı için ise 200 milyon TL tavan olarak uygulanır. Bir-
den fazla tüzel kişinin lider sermayedar olarak belirlenmesi halinde yukarıdaki şartlar her bir
tüzel kişi için ayrı ayrı aranır.

(7) Kamu kurum ve tüzel kişileri ile kamu yararına faaliyet gösteren tüzel kişilerde ken-
di özel mevzuatlarında aranan şartlar dışında lider sermayedara ilişkin mali yeterlilik şartları
aranmayabilir. 

(8) Bu madde uyarınca hazırlanacak finansal tabloların Kurul düzenlemelerine uygun
olarak düzenlenmiş olması zorunludur. 

Kuruluş işlemleri
MADDE 9 – (1) Kurulacak ortaklıkların kurucularının, şekli ve esasları Kurulca belir-

lenecek kuruluş başvuru formu ve bu formda belirtilen belgelerle birlikte Kurula başvurmaları
zorunludur.

(2) Kurul, başvuruyu Kanun ve bu Tebliğ hükümlerine uygunluk yönünden inceler.
(3) Kurulca başvurunun uygun görülmesi halinde, kuruluşun onaylanması talebi ve ser-

mayenin bu Tebliğ hükümlerine uygun olarak ödenmiş olduğunu gösterir belgeleri de içeren
gerekli tüm belgelerle birlikte Bakanlığa başvurulur.

(4) Ortaklıklar, Bakanlığın kuruluş iznini vermesinin ardından, TTK’nın ilgili hüküm-
lerine uygun olarak ortaklığın ticaret siciline tescili ile tüzel kişilik kazanırlar.

(5) Kuruluş işlemlerinde esas sözleşmenin konuya ilişkin Kurul iznini müteakip en geç
30 gün içinde ticaret siciline tescil ettirilmesi ve TTSG’de ilan için başvurulması zorunludur.
İlana ilişkin TTSG’nin bir nüshasının ilan tarihini takip eden altı iş günü içinde Kurula gönde-
rilmesi zorunludur.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Payların İhracı ve Satışı

Ortaklık paylarının satışı
MADDE 10 – (1) Ortaklık paylarının ihracı ve satışında bu Tebliğde öngörülen özel

hükümler dışında Kurulun payların ihracına, satışına ve izahnamenin onaylanmasına ilişkin
düzenleme hükümlerine uyulur.
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(2) Ortaklıkların bedelli sermaye artırımı yapabilmesi ancak, bedelli sermaye artırım
kararının kamuya açıklanmasından önceki 30 gün içinde borsada oluşan ağırlıklı ortalama fi-
yatların ortalaması dikkate alınarak yapılacak hesaplama sonucunda ortaklık paylarının borsa
fiyatının 1 TL’nin üzerinde olması halinde mümkündür. Bununla birlikte, söz konusu ortaklık-
lar; 

a) Ortaklıkta belirli pay gruplarına imtiyaz tanınmış olması durumunda, sermaye artı-
rımına ilişkin Kurulca onaylı izahname ya da ihraç belgesinin ihraççıya verilmesinden önce,
esas sözleşmede gerekli değişikliklerin yapılması suretiyle imtiyazlara son verilmesi şartıyla
nominal değerin altında pay ihracı yoluyla sermaye artırımı, veya,

b) Sermaye artırım kararının kamuya açıklanmasından önceki 30 güne ilişkin kamuya
açıklanan birim net aktif değerlerinin ortalamasından ve her halükarda payların nominal değe-
rinden aşağı olmaması şartıyla belirlenecek fiyat üzerinden tahsisli sermaye artırımı, 

yapabilirler. 
(3) İkinci fıkranın (b) bendi kapsamında yapılacak tahsisli sermaye artırımında, tahsisli

sermaye artırımına konu payları satın alacak kişi veya kişiler, bu payları, payların edinim tari-
hinden itibaren bir yıl süreyle Borsada satamazlar. Bu kişilerin Borsa dışında satacakları bu
payları alanlar da bu sınırlamaya tabidir. 

Halka arz 
MADDE 11 – (1) Kuruluş işlemleri tamamlanan ortaklıkların, paylarını halka arz yo-

luyla satabilmek için kuruluşlarının ticaret siciline tescilini takip eden üç ay içinde faaliyetlerin
yürütülebilmesi için gerekli olan mekan, donanım ve personeli temin etmeleri ve organizasyonu
kurmaları, 6 ncı maddenin birinci fıkrasının (f) bendi kapsamında genel müdürü atamaları,
şekli ve esasları Kurulca belirlenecek halka arz başvuru formunu ve formda belirtilen belgeleri
tamamlayarak çıkarılmış sermayelerinin asgari %49’unu temsil eden payların halka arzına iliş-
kin izahnamenin onaylanması talebiyle Kurula başvurmaları zorunludur.

(2) Ortaklıklar halka arz öncesinde sermaye artırımı yapamazlar.
(3) Birinci fıkrada belirtilen süre içinde halka arz başvuru formunu ve formda belirtilen

belgeleri tamamlayarak Kurula başvurmayan veya gerekli şartları sağlamadığı için başvurusu
Kurulca uygun görülmeyen ortaklıkların, menkul kıymet yatırım ortaklığı olarak faaliyette bu-
lunma hakları ortadan kalkar. Ortaklıklar, ilgili sürenin bitiminden veya Kurulun olumsuz gö-
rüşünün kendilerine bildirildiği tarihten itibaren en geç üç ay içinde esas sözleşme hükümlerini
menkul kıymet yatırım ortaklığı faaliyetlerini kapsamayacak şekilde değiştirmek üzere Kurula
başvurmakla yükümlüdürler. Ortaklıklar bu değişiklikleri yapmadıkları takdirde, TTK’nın 529
uncu maddesinin birinci fıkrasının (b) ve (c) bentleri hükümleri gereğince sona ermiş sayılır.

(4) Ortaklıklarca birinci fıkrada belirtilen süre içerisinde yapılacak halka arz sonucu
asgari %49’luk halka açıklık oranına ulaşıldıktan sonra da, çıkarılmış sermayenin asgari %49’u
oranındaki ortaklık paylarının halka açık pay statüsünün sürekli olarak sağlanması zorunludur.

BİAŞ’a kotasyon
MADDE 12 – (1) Ortaklıklar, satış süresinin bitimini takip eden 15 gün içinde payla-

rının BİAŞ kotuna alınması için gerekli belgenin verilmesi istemiyle Kurula başvururlar. Bu
belgenin alınmasını takip eden 15 gün içinde de payların kote edilmesi isteği ile BİAŞ’a mü-
racaat edilmesi zorunludur.

BEŞİNCİ BÖLÜM
Payların Türü, Niteliği ve Devri

Payların türü ve niteliği
MADDE 13 – (1) Ortaklık payları nama veya hamiline yazılı olarak ihraç edilebilir.
(2) Ortaklıklar imtiyaz veren herhangi bir menkul kıymet ihraç edemezler.
(3) Bu Tebliğin yayımı tarihinden önce imtiyaz veren pay ihraç etmiş olan ortaklıklar

hiçbir şekilde ilave imtiyaz yaratamazlar. Faaliyetlerinin makul ve zorunlu kıldığı haller saklı
kalmak kaydıyla, Kurul düzenlemelerine uygun olarak hazırlanmış finansal tablolarına göre
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üst üste beş yıl dönem zararı eden ortaklıklarda, oy hakkına ve yönetim kurulunda temsil edil-
meye ilişkin imtiyazlar Kurul kararı ile kalkar. Söz konusu imtiyazlı payların kamu kurum ve
kuruluşlarına ait olması halinde bu hüküm uygulanmaz.

(4) Nama yazılı ihraç edilmiş olup borsada işlem gören paylar hakkında TTK’nın 414
üncü maddesinin birinci fıkrası uygulanmaz.

Payların devri
MADDE 14 – (1) Halka arzdan önce ortaklık paylarının devri herhangi bir orana ba-

kılmaksızın Kurul iznine tabidir. Bu kapsamdaki pay devirlerinde, ortaklıkta pay edinecek yeni
ortaklar için 7 nci maddenin birinci fıkrasının (e) bendi dışındaki bentlerinde yer alan şartlar
aranır.

(2) Ortaklık paylarının halka arzından sonraki dönemde, yönetim kontrolü sağlayan
paylara sahip olan ortakların 7 nci maddenin birinci fıkrasının (e) bendi dışındaki bentlerinde
yer alan şartları sağlamaları zorunludur. Yönetim kontrolünün elde edilmesini sağlayan mik-
tardaki imtiyazlı payların devri Kurul iznine tabidir. İmtiyazsız paylarla yönetim kontrolünün
elde edilmesi halinde ise, bu paylara sahip olan ortakların söz konusu şartları sağladıklarını
tevsik edici belgeleri pay devrini takip eden 10 iş günü içinde Kurula iletmeleri zorunludur. 

(3) Yönetim kontrolünün elde edilmesini sağlayan miktardaki imtiyazlı payların dev-
rinde, imtiyazlı payları devralacak ortakların, Kurulun pay alım teklifi zorunluluğuna ilişkin
hükümleri kapsamında diğer ortakların paylarını satın almayı sağlayacak mali güce sahip ol-
maları ve bu durumu tevsik etmeleri zorunludur. Bu hususta, Kurulun pay alım teklifi zorun-
luluğundan muafiyete ilişkin hükümleri saklıdır.

(4) Ortaklık paylarının halka arzından sonraki dönemde, yönetim kontrolü sağlayan
paylara sahip olan ortakların, 7 nci maddenin birinci fıkrasının (e) bendi dışındaki bentlerinde
yer alan şartları sağlayamamaları halinde; yönetim kontrolü sağlayan paylarını, şartları sağla-
yamadıkları tarihten itibaren en geç üç ay içerisinde elden çıkarmaları zorunludur. 

(5) Bankaların bu madde kapsamındaki pay edinimlerinde 7 nci maddenin dördüncü
fıkrasında yer alan şartların sağlanması zorunludur.

(6) Birinci, ikinci ve beşinci fıkralarda belirtilen esaslara aykırı olarak gerçekleştirilen
devirler pay defterine kaydolunmaz. Söz konusu fıkra hükümlerine aykırı olarak pay defterine
yapılan kayıtlar hükümsüzdür.

(7) Lider sermayedarın asgari sermaye oranını temsil eden payları, 11 inci maddenin
birinci fıkrası uyarınca ulaşılması gereken asgari halka açıklık oranını temsil eden payların
halka arz suretiyle satış süresinin bitimini takip eden iki yıl boyunca bir başkasına devredile-
mez. Anılan süre dolduktan sonra söz konusu payları devralacak kişilerde bu Tebliğde lider
sermayedara ilişkin öngörülen özel şartlar aranmaz.

ALTINCI BÖLÜM
Yönetim Yapısı

Yönetim kurulu üyeleri 
MADDE 15 – (1) Yönetim kurulu, Kurul düzenlemeleri ile TTK’nın ilgili maddeleri

çerçevesinde seçilir ve görev yapar.
(2) Ortaklıklarda görev alacak yönetim kurulu üyelerinin, 7 nci maddenin birinci fık-

rasının (e) bendi dışındaki bentlerinde yer alan şartları taşımaları gerekmektedir. Ayrıca yönetim
kurulu üyelerinin çoğunluğunun dört yıllık yüksek öğrenim kurumlarından mezun olmuş ol-
maları ve finansal piyasalar alanında en az beş yıllık tecrübeye sahip olmaları zorunludur. 

(3) Kurul düzenlemeleri dikkate alınarak kurulan komitelerde sadece dört yıllık yüksek
öğrenim kurumlarından mezun olmuş yönetim kurulu üyelerinin görev alması gerekmektedir.
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(4) Yönetim kurulu üyeleri veya yönetim kurulunca yetkilendirilmiş olması halinde il-
gili murahhas üye, bu Tebliğde yer verilen portföy sınırlamaları ve kamuyu aydınlatmaya ilişkin
yükümlülüklerin yerine getirilmesinden sorumludur. Bu sorumluluk, 19 uncu madde kapsa-
mında dışarıdan hizmet alınması halinde de devam eder.

(5) Yönetim kurulu üyeliği görevine yeni bir atama yapılması halinde atamaya ilişkin
karar, atanan kişinin ikinci fıkrada yer alan şartları sağladığını tevsik edici belgelerle birlikte
atamayı takip eden en geç 10 iş günü içinde SPL’ye gönderilir. 

Yönetim kurulu üyelerine ilişkin yasaklar 
MADDE 16 – (1) Yönetim kurulu üyeleri, yönetim kurulunun alacağı kararlarda taraf

olan kimselerden Kurulun kurumsal yönetim düzenlemelerine göre bağımsız olmaması duru-
munda, bu hususu gerekçeleri ile birlikte yönetim kuruluna bildirmek ve her hâlükârda toplantı
tutanağına işletmekle yükümlüdür. Bu hususta TTK’nın "Müzakereye katılma yasağı" başlıklı
393 üncü maddesi hükmü saklıdır.

Genel müdür 
MADDE 17 – (1) Ortaklıkta genel müdür olarak görev yapacak kişinin; münhasıran

ve tam zamanlı olarak bu görev için istihdam edilmiş olması, dört yıllık yüksek öğrenim ku-
rumlarından mezun olmuş olması, 7 nci maddenin birinci fıkrasının (e) bendi dışındaki bent-
lerinde yer alan şartları taşıması, finansal piyasalar alanında en az yedi yıllık mesleki tecrübeye
ve Kurulun lisanslamaya ilişkin düzenlemeleri uyarınca Sermaye Piyasası Faaliyetleri İleri Dü-
zey Lisans Belgesine sahip olması zorunludur.

(2) Genel müdürlük görevine 12 aylık süre içerisinde üç aydan fazla vekâlet edilemez.
Bu sürenin sonunda bu göreve yeniden vekâleten atama yapılamaz.

(3) Genel müdür, başka kurum ve kuruluşlarda, icrai nitelikte olmaması ve ortaklıktaki
görevinin ifasında zafiyete neden olmaması kaydıyla, yönetim kurulu üyeliği yapabilir. Genel
müdürün ortaklıkta portföy yöneticisi olarak görev yapması münhasıran ve tam zamanlı olarak
genel müdürlük görevini sürdürmesine aykırılık oluşturmaz.

(4) Genel müdürlük görevine yeni bir atama yapılması halinde atamaya ilişkin karar,
atanan kişinin birinci fıkrada yer alan şartları sağladığını tevsik edici belgelerle birlikte atamayı
takip eden en geç 10 iş günü içinde Kurula ve SPL’ye gönderilir.

Diğer personel
MADDE 18 – (1) Ortaklık bünyesinde faaliyetlerin etkin bir şekilde yürütülmesini sağ-

layacak sayıda nitelikli personelin istihdam edilmesi ve sermaye piyasası mevzuatında belirtilen
görevleri yerine getirecek ihtisas personelinin seçiminde Kurulun ilgili düzenlemelerine uyul-
ması zorunludur. Kurul düzenlemeleri uyarınca oluşturulması gereken komitelerde görevli per-
sonelin atanmaları ve görevden ayrılmaları, atamayı veya görevden ayrılmayı takip eden en
geç 10 iş günü içinde SPL’ye bildirilir. 

(2) Ortaklıklarda, ortaklığın sermaye piyasası mevzuatından kaynaklanan yükümlülük-
lerinin yerine getirilmesinde ve kurumsal yönetim uygulamalarında koordinasyonu sağlamak
üzere görevlendirilen personelin tam zamanlı üst düzey yönetici olması şartı aranmaz.

(3) Bu madde kapsamındaki personelin 7 nci maddenin birinci fıkrasının (h) bendinde
yer alan şartı taşıması zorunludur.

YEDİNCİ BÖLÜM
Faaliyete ve Portföye İlişkin Esaslar

Ortaklık portföyünün idaresi
MADDE 19 – (1) Ortaklıklar, yeterli sayıda ihtisas personeli istihdam etmek kaydıyla

kendi portföylerini yönetebilecekleri gibi, portföy yönetim hizmetini Kurulun onayının alınması
şartıyla ve imzalanacak bir sözleşme ile bir portföy yönetim şirketinden de alabilirler. Hizmet
alınan portföy yönetim şirketinin değiştirilmesi durumunda, Kurula ilgili yönetim kurulu kararı
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gönderilerek bildirimde bulunulur. Alınacak portföy yönetimi hizmetine ilişkin esaslar Kurulun
portföy yönetim şirketlerine ilişkin düzenlemelerinde belirlenen asgari unsurları içeren bir söz-
leşme çerçevesinde belirlenir. Sözleşmenin bir örneğinin, yapıldığı tarihten itibaren altı iş günü
içinde Kurula gönderilmesi ve sözleşme imzalanan portföy yönetim şirketi ile sözleşme süresi
hakkında KAP’ta açıklama yapılması zorunludur.

(2) Bir portföy yönetim şirketinden portföy yönetim hizmeti alınmadığı durumda, or-
taklıklar nezdinde Kurulun lisanslamaya ilişkin düzenlemeleri çerçevesinde gerekli lisans bel-
gesine ve en az üç yıllık tecrübeye sahip yeterli sayıda portföy yöneticisi istihdam edilmesi,
portföy yönetimi karar alma sürecine ilişkin yazılı bir prosedür oluşturulması ve kararlara da-
yanak teşkil eden bilgi ve belgelerin ortaklıkların merkezinde en az beş yıl süreyle saklanması
gerekmektedir. Portföy yönetim hizmetinin ortaklık dışından sağlandığı durumlarda da ilgili
portföy yöneticilerinin anılan lisans ve tecrübe şartlarını sağlaması zorunludur. Portföy yönetim
hizmetinin ortaklık dışından sağlanmadığı durumda, Kurulun onayının alınması şartıyla Ku-
ruldan yatırım danışmanlığı yetki belgesi almış bir portföy yönetim şirketi ile imzalanan bir
sözleşme ve Kurulun yatırım danışmanlığına ilişkin düzenlemeleri çerçevesinde yatırım da-
nışmanlığı hizmeti sağlanabilir. Yatırım danışmanlığı hizmeti alınan portföy yönetim şirketi
ve sözleşme süresi hakkında sözleşme tarihini takip eden altı iş günü içinde KAP’ta açıklama
yapılması zorunludur.

(3) Ortaklıklar muhasebe ve operasyon gibi hizmetler ile iç kontrolden sorumlu perso-
neli yatırım kuruluşlarından; kontrolü ve takibi yönetim kurulu tarafından gerçekleştirilmek
şartıyla risk yönetim sistemine ilişkin hizmeti yatırım kuruluşlarından ve Kurulca uygun gö-
rülecek uzmanlaşmış diğer kuruluşlardan sağlayabilirler. Ortaklıklar, bir portföy yönetim şir-
ketinden portföy yönetim hizmeti almaları halinde, ilgili portföy yönetim şirketinden risk yö-
netim sistemi hizmeti de alabilirler. Bu fıkra kapsamında hizmet alınan kurum ve sözleşme sü-
resi hakkında sözleşme tarihini takip eden altı iş günü içinde KAP’ta açıklama yapılması zo-
runludur. Ortaklık tarafından risk yönetimi hizmetinin dışarıdan sağlanması durumunda, risk
yönetim sisteminin kontrolü ve izlenmesi fonksiyonları yönetim kurulu veya yönetim kurulunca
yetkilendirilmiş olması halinde ilgili murahhas üye tarafından gerçekleştirilir. 

(4) Ortaklıkların birinci, ikinci ve üçüncü fıkrada belirtilmiş olan ortaklık dışından sağ-
lanan hizmetler ve personel için ödedikleri yıllık komisyon ve ücretlerin toplamı, ortaklığın il-
gili yıl için hesaplanan ortalama net aktif değerinin %2'sini geçemez.

(5) Bu maddede belirtilen hizmetlerin alımı için yıl içinde sözleşme imzalanması ha-
linde dördüncü fıkradaki oran yıl sonuna kadar kalan süre dikkate alınarak hesaplanır.

(6) Birinci, ikinci ve üçüncü fıkra kapsamındaki hizmetler ve personelin dışarıdan sağ-
lanabilmesi için, ortaklıkların esas sözleşmelerinde ayrı bir hüküm bulunması ve yönetim ku-
rulunca karar alınması gereklidir. 

(7) Ortaklıkların birinci, ikinci ve üçüncü fıkrada belirtilen hizmetler ve personel için
imzaladıkları sözleşmeler, ortaklık yönetim kurulunca onaylanarak feshi ihbara gerek kalmak-
sızın bir yıl sonunda sona erer. KAP’ta gerekli açıklamanın yapılması şartıyla, tarafların yazılı
mutabakatı ile sözleşme aynı süre için yenilenebilir. Ancak bu sürenin sona ermesi beklenme-
den ortaklık yönetim kurulunun kararı ile 30 gün önceden yazılı ihbarda bulunmak kaydıyla
sözleşme sona erdirilebilir. Ortaklık tarafından, söz konusu 30 günlük süre içerisinde, sona er-
dirilen sözleşmenin yerine geçmek üzere yeni bir sözleşme imzalanması ya da kendi portföyünü
yönetmek üzere yeterli sayıda ihtisas personeli istihdam edilmesi zorunludur.

(8) Bu madde kapsamında ortaklık dışından hizmet alınması halinde, bu maddede be-
lirtilen hususlara ek olarak Kurulun portföy yönetim şirketlerine ilişkin düzenlemelerindeki
dışarıdan hizmet alımına ilişkin hükümler uygulanır.
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İç kontrol sistemi
MADDE 20 – (1) İç kontrol sisteminin ortaklığın tüm iş ve işlemlerinin yönetim stra-

tejisi ve politikalarına uygun olarak düzenli, verimli ve etkin bir şekilde mevzuat ve kurallar
çerçevesinde yürütülmesi, hesap ve kayıt düzeninin bütünlüğünün ve güvenilirliğinin, veri sis-
temindeki bilgilerin zamanında ve doğru bir şekilde elde edilebilirliğinin sağlanması, hata, hile
ve usulsüzlüklerin önlenmesi ve tespiti amacıyla ortaklıkta uygulanan organizasyon planı ile
bunlara ilişkin tüm esas ve usuller ile; 

a) Ortaklık faaliyetlerinin kanuni düzenlemelere, ortaklığın işlev, amaç ve konusuna,
esas sözleşmeye uygun olarak yapılmasını,

b) Ortaklık adına yapılan işlemlerin genel ve özel yetkilere dayalı olarak gerçekleşti-
rilmesini, mevzuata ve sözleşmelere uygun olarak yapılmasını, ortaklık işlemleri için gerekli
belgelerin düzenlenmesini,

c) Ortaklık muhasebe, belge ve kayıt düzeninin etkin bir şekilde işlemesini,
ç) Usulsüzlüklerden ve hatalardan kaynaklanan risklerin asgariye indirilebilmesi için

risklerin tanımlanmasını ve gerekli önlemlerin alınmasını,
d) Ortaklık personelinin kendi adına yaptıkları işlemlerin ortaklık tarafından yönetilen

portföy ile çıkar çatışmasına yol açacak nitelikte olup olmadığının tespitini, 
e) Ortaklık portföyünden yapılan harcamaların belgeye dayalı ve piyasa rayicine uygun

olup olmadığının tespitini,
f) Ortaklık portföyünün değerlemesinin, ortaklık birim net aktif değerinin belirlenme-

sinin ve portföy oranlarının ilgili mevzuata, esas sözleşmeye ve izahnameye uygunluğunun
kontrolünü,

g) İlişkili taraflar ile yapılacak iş ve işlemler sırasında uyulacak esasların belirlenme-
sini,

içerecek şekilde oluşturulması zorunludur.
(2) Ortaklık bünyesinde oluşturulması zorunlu olan iç kontrol sistemine ilişkin tüm po-

litika ve prosedürlerin yazılı hale getirilerek yönetim kurulu kararı ile yürürlüğe konulması
şarttır. Bu politika ve prosedürlerde yapılacak değişikliklerde de aynı usul ve esaslara uyulması
gerekir.

(3) Ortaklığın iç kontrol faaliyetleri, tespit edilen risklerin de izlenmesine olanak vere-
cek şekilde günlük faaliyetlerin ayrılmaz bir parçası olarak düzenlenir ve sürdürülür. Etkin bir
iç kontrolün sağlanmasında, tüm personelin kendi görevlerini yazılı prosedürlere uygun olarak
yerine getirme yükümlülükleri ile meslek ilkeleriyle bağdaşmayan uygulamalar ve kurum po-
litikalarına aykırı veya yasal olmayan faaliyetler gibi hususları üst düzey yönetime aktarmaları
için görev ve yetkileri yazılı olarak tanımlanır ve ilgili personele imza karşılığında bildirilir.
Aynı şekilde personelin görev ve yetkileri ile yazılı prosedürlerdeki değişiklikler de personele
imza karşılığında bildirilir. Prosedürler her düzeyde personelin etkin bir şekilde iç kontrol sis-
temine katılımını sağlayacak şekilde oluşturulur. İç kontrol faaliyetleri ile ilgili hazırlanacak
raporların aylık olarak ortaklığın yönetim kuruluna sunulması gerekmektedir.

(4) Ortaklık yönetim kurulu, kendisine bağlı icracı birimler bulunmayan üyelerinden
birini “İç Kontrolden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi” olarak belirler. İç kontrolden sorumlu
yönetim kurulu üyesi;

a) İç kontrol sisteminin düzenlemelere, meslek kurallarına ve yazılı prosedürlere uygun
çalışmasına, doğabilecek risklerin tespitine ve yönetilmesine ilişkin çalışmalar yapmaktan ve
bu konuda yönetim kurulunu bilgilendirmekten,

b) Kurul düzenlemeleri ve ortaklık politikaları çerçevesinde kabul edilebilir risk dü-
zeylerini belirlemekten, iç kontrol politikaları ile prosedürlerinin hazırlanmasından ve yönetim
kurulunun onayına sunulmasından,
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c) İç kontrol hedeflerinin uygunluğu, kontrol sonuçlarının izlenebilirliği, kontrol faali-
yetinin bağımsız ve nesnel olarak sürdürülmesi ve güvenilirliği konularından, 

sorumludur.
(5) İç kontrol sistemi kapsamındaki faaliyetlerin yerine getirilmesi için en az bir iç kont-

rol personeli istihdam edilir. İç kontrol personelinin sermaye piyasaları, muhasebe, vergi, kam-
biyo, bilgi sistemleri denetimi, işletme analizi, organizasyonu ile denetimi veya hukuk konu-
larında en az üç yıllık mesleki tecrübe ile Kurulun lisanslamaya ilişkin düzenlemeleri uyarınca
mesleki yeterliliklerini gösterir lisans belgesine sahip olması zorunludur. İç kontrol personelinin
ortaklık dışından sağlandığı durumlarda da ilgili personelin anılan bilgi, tecrübe ve lisans şart-
larını sağlaması zorunludur. Altıncı fıkra hükmü saklı kalmak üzere iç kontrol personeli iç
kontrol dışında başka görev ve sorumluluk yüklenemez. 

(6) Ortaklıkta, iç kontrol personelinin görev ve sorumlulukları, tecrübe ve lisans şartını
taşımak kaydıyla müfettiş tarafından da yerine getirilebilir.

Risk yönetim sistemi
MADDE 21 – (1) Ortaklıkların 19 uncu maddenin üçüncü fıkrası kapsamında risk yö-

netim sistemi hizmetini dışarıdan sağlamamaları halinde, risk yönetim sistemlerini oluşturma-
ları, buna ilişkin prosedürleri yazılı hale getirmeleri ve bu prosedürleri yönetim kurulu kararına
bağlamaları zorunludur. Bu prosedürlerde yapılacak değişikliklerde de aynı usul ve esaslara
uyulması gerekir.

(2) Risk yönetim sisteminin oluşturulması, prosedürlerinin yazılı hale getirilip yönetim
kurulunun onayına sunulması ile risk yönetim sisteminin sağlıklı bir şekilde işlemesinden İç
Kontrolden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi sorumludur.

(3) Risk yönetim sistemi, ortaklık portföyünün karşılaşabileceği temel risklerin tanım-
lanmasını, risk tanımlamalarının düzenli olarak gözden geçirilmesini ve önemli gelişmelere
paralel olarak güncellenmesini ve maruz kalınan risklerin tutarlı bir şekilde değerlendirilmesini,
tespitini, ölçümünü ve kontrolünü içeren bir risk ölçüm mekanizmasının oluşturulmasını içer-
melidir. Risk yönetim sistemi, ortaklık portföyünün yatırım stratejisi ile yatırım yapılan var-
lıkların yapısına ve risk düzeyine uygun olarak oluşturulmalı ve ortaklığın iç kontrol sistemi
ile bütünlük arz etmelidir. 

(4) Ortaklık bünyesinde risk yönetim hizmetini sağlayan birim, portföyün yönetiminden
sorumlu birimden bağımsız olmalıdır. Risk yönetimini gerçekleştirecek birimin personelinin
Sermaye Piyasası Faaliyetleri İleri Düzey ve Türev Araçlar Lisansına sahip olması ve ortaklıkta
başka bir görev üstlenmemesi gereklidir. Ortaklığın türev araç işlemlerine taraf olmayacağına
ilişkin esas sözleşmede hüküm bulunması halinde, risk yönetimini gerçekleştirecek birimin
personelinin Türev Araçlar Lisansına sahip olması zorunluluğu bulunmaz. Risk yönetim per-
soneli iç kontrolden sorumlu yönetim kurulu üyesine bağlı olarak faaliyet gösterir.

(5) Risk yönetim birimi;
a) Ortaklığın ve yönettiği portföyün maruz kaldığı veya kalabileceği riskleri tespit et-

mekle, 
b) Risklerin ölçüm yöntemlerini ve bu kapsamda kullanılacak risk ölçüm modelini bağlı

olduğu yönetici ile birlikte belirleyerek yönetim kuruluna sunmakla, yönetim kurulunca onay-
lanan risk ölçüm modelini uygulamaya koymakla, değişen faaliyet ve piyasa koşulları çerçe-
vesinde modeli düzenli olarak gözden geçirmekle ve varsa modelde gerekli görülen değişiklik
taleplerini bağlı olduğu yöneticiye iletmekle,

c) Yönetim kurulunca belirlenen risk limitlerine uyulup uyulmadığını günlük olarak iz-
lemekle ve limit aşımlarını bağlı olduğu yöneticiye aynı gün içinde raporlamakla, gerekli hal-
lerde limitlerde piyasa ve kurum koşullarına uygun değişikliklerin yapılmasını istemekle, 
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ç) Günlük olarak tüm işlemlerden kaynaklanan riskleri takip etmekle, söz konusu risk-
lere, risklerin olası sonuçlarına ve alınması gereken önlemlere ilişkin günlük olarak bağlı ol-
duğu yöneticiye; haftalık olarak da yönetim kuruluna yazılı rapor sunmakla, 

d) Ortaklığın mali durumu açısından olağandışı sonuçlar doğuracak herhangi bir duru-
mun varlığının tespit edilmesi halinde hazırlayacağı raporu en kısa zamanda yönetim kuruluna
sunmakla, 

görevlidir.
Teftiş birimi ve iç kontrol sisteminin gözetimi
MADDE 22 – (1) Ortaklık bünyesinde, ortaklığın günlük faaliyetlerinden bağımsız,

yönetimin ihtiyaçları ve ortaklığın yapısına göre mevzuat ve ortaklık politikalarına uygunluk
denetimlerini içeren, başta iç kontrol sisteminin ve risk yönetim sisteminin işleyişi olmak üzere
ortaklığın tüm faaliyetlerini ve birimlerini kapsayan gözetim ve teftiş fonksiyonunu yerine ge-
tirmek üzere bir teftiş birimi oluşturması zorunludur. 

(2) Ortaklığın teftiş biriminde münhasıran bu birimde çalışmak üzere, Kurulun lisanslamaya
ilişkin düzenlemeleri uyarınca mesleki yeterliliklerini gösterir lisans belgesine sahip yeter sayıda
müfettiş istihdam etmesi zorunludur.

(3) Teftiş birimi doğrudan yönetim kuruluna bağlı ve yönetim kuruluna karşı sorumlu
olarak çalışır. Yönetim kurulu teftiş birimine ilişkin yetkilerini, iç kontrolden sorumlu yönetim
kurulu üyesine veya denetimden sorumlu komiteye devredebilir. 

(4) Teftiş sürecinin işleyişine ilişkin usul ve esaslar ortaklık tarafından belirlenerek yö-
netim kurulunun onayına sunulur. 

(5) Müfettişler tarafından her hesap dönemi için gerçekleştirilen teftiş çalışmaları so-
nucunda hazırlanan raporlar en geç hesap dönemini izleyen üç ay içinde ortaklık yönetim ku-
ruluna sunulur ve söz konusu raporlar yönetim kurulu tarafından karara bağlanır. Bu raporların
en az beş yıl süre ile veya bu süre içinde hukuki ihtilafa konu olanların, ihtilafın sonuçlanmasına
kadar ortaklık nezdinde saklanması zorunludur.

(6) Teftiş birimi, ortaklığın mali durumunu zayıflatacak veya olağandışı sonuçlar do-
ğuracak herhangi bir durumun varlığının tespiti ile ortaklığın faaliyetlerinin durdurulmasına
veya sona erdirilmesine yol açabilecek mevzuata aykırılıkların tespiti halinde hazırlayacağı ra-
poru en kısa zamanda yönetim kuruluna sunar ve aynı gün bir örneğini Kurula gönderir.

(7) Ortaklık tarafından müfettiş veya müfettişlerin çalışmalarında ve her türlü bilgi ve
belgeye ulaşımlarında kendilerine her türlü kolaylığın sağlanması zorunludur.

(8) Müfettişlerin ücret ve diğer özlük hakları yönetim kurulu tarafından belirlenir.
(9) Müfettişlerin çalışmaları sırasında tarafsız olmaları ve sır saklama yükümlülüklerine

uymaları gerekmektedir.
(10) Kurul ortaklığın faaliyetlerini göz önünde bulundurarak teftiş birimine ilişkin ola-

rak ilave yükümlülükler getirmeye ve yukarıda yer verilen yükümlülüklerden muafiyet sağla-
maya yetkilidir.

(11) Müfettiş, tecrübe ve lisans şartını sağlamak kaydıyla iç kontrol personelinin görev
ve sorumluluklarını da yerine getirebilir.

Yapamayacakları işler
MADDE 23 – (1) Ortaklıklar;
a) Ödünç para verme işleriyle uğraşamazlar.
b) 5411 sayılı Bankacılık Kanununda tanımlandığı üzere mevduat veya katılım fonu

toplayamazlar, mevduat veya katılım fonu toplama sonucunu verebilecek iş ve işlemler yapa-
mazlar.
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c) Ticari, sınai ve zirai faaliyetlerde bulunamazlar.
ç) Aracılık faaliyetinde bulunamazlar.
d) Açığa satış ve kredili menkul kıymet işlemi yapamazlar.
e) Portföylerindeki varlıkları rehin veremez ve portföye ilişkin olarak yapılan işlemler

haricinde teminat olarak gösteremezler. Ancak 31 inci maddede belirtilen esaslar çerçevesinde
kredi temini için portföyünün %10’unu teminat olarak gösterebilirler. 

f) Günlük operasyonlar ve türev araçlar nedeniyle gerçekleştirilen işlemlerin teminatı
kapsamında gereken miktardan fazla nakit tutamazlar. 

g) Faaliyetlerinin gerektirdiği miktar ve değerden fazla taşınır ve taşınmaz mal edine-
mezler.

ğ) Portföylerine hiçbir şekilde rayiç değerinin üzerinde varlık satın alamaz ve portföy-
den bu değerin altında varlık satamazlar. Rayiç değer borsada işlem gören varlıklar için borsa
fiyatı, borsada işlem gören varlıkların borsa dışında yapılacak işlemleri için ise işlemin ger-
çekleştirildiği piyasada işlem gününde ortaklık lehine alımda en düşük satışta en yüksek fiyattır.

SEKİZİNCİ BÖLÜM
Ortaklık Portföyüne İlişkin Sınırlamalar

Ortaklık portföyüne alınacak varlıklar ve ihraççılarına ilişkin sınırlamalar 
MADDE 24 – (1) a) Ortaklığın net aktif değerinin %10’undan fazlası bir ihraççının

para ve sermaye piyasası araçlarına ve bu araçlara dayalı türev araçlara yatırılamaz. Bu oranın
hesaplanmasında ipotek ve varlık teminatlı menkul kıymetler dikkate alınmaz. Bir ihraççının
ipotek ve varlık teminatlı menkul kıymetlerine yapılacak yatırımlar ortaklığın net aktif değe-
rinin %25’ini aşamaz ve bu yatırımlar için (b) bendinde yer alan sınırlama uygulanmaz.

b) Ortaklık net aktif değerinin %5’inden fazla yatırım yapılan ihraççıların para ve ser-
maye piyasası araçlarının toplam değeri ortaklık net aktif değerinin %40’ını aşamaz. 

c) Ortaklık net aktif değerinin %20’sinden fazlası Kurulun finansal raporlama standart-
larına ilişkin düzenlemelerinde tanımlanan anlamda, aynı grubun para ve sermaye piyasası
araçlarına yatırılamaz. 

ç) Ortaklık portföyüne aynı ihraççının borçlanma araçlarının tedavülde olan ihraç mik-
tarının %10’undan fazlası dahil edilemez. Bu oranın hesaplanmasında ihraççının tüm borçlan-
ma araçlarının, borçlanma aracının ortaklık portföyüne dahil edildiği tarihteki tedavülde olan
ihraç tutarının piyasa değeri esas alınır.

d) Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı ve ipo-
tek finansmanı kuruluşları tarafından ihraç edilen para ve sermaye piyasası araçları için bu fık-
rada yer alan sınırlamalar uygulanmaz. Bu hususta, bu bent kapsamında tek bir varlığa yapılan
yatırım ortaklık net aktif değerinin %35’ini aşamaz. 

e) Varlık kiralama şirketleri tarafından ihraç edilen sermaye piyasası araçları için (a)
bendinde yer alan %10’luk sınırlama %25 olarak uygulanır, (b) bendindeki sınırlama ise uy-
gulanmaz. Diğer taraftan, 28/3/2002 tarihli ve 4749 sayılı Kamu Finansmanı ve Borç Yöneti-
minin Düzenlenmesi Hakkında Kanun çerçevesinde kurulan varlık kiralama şirketleri tarafın-
dan ihraç edilen sermaye piyasası araçları için bu fıkradaki sınırlamalar uygulanmaz.

(2) Ortaklık tek başına hiçbir ihraççının sermayesinin ya da tüm oy haklarının %10’un-
dan fazlasına sahip olamaz.

(3) a) Ortaklıkların portföy yönetimi veya yatırım danışmanlığı hizmeti aldığı portföy
yönetim şirketlerinin yönetim hakimiyetine sahip olan ihraççıların,

b) Ortaklıkların portföy yönetimi veya yatırım danışmanlığı hizmeti aldığı portföy yö-
netim şirketlerinin yönetim hakimiyetine sahip olan tüzel kişilerin ve söz konusu kurumların
yetkililerinin yönetim hakimiyetine sahip olduğu ihraççıların,
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c) Ortaklıkların portföy yönetimi veya yatırım danışmanlığı hizmeti aldığı portföy yö-
netim şirketlerinin yönetim hakimiyetine sahip olan gerçek kişilerin yönetim hakimiyetine
sahip olduğu ihraççıların,

ihraç ettiği para ve sermaye piyasası araçlarının toplam değeri ortaklık net aktif değe-
rinin %20’sini aşamaz. 

(4) Ortaklıklar;
a) Portföy yönetimi veya yatırım danışmanlığı hizmeti aldığı portföy yönetim şirketle-

rinin ve bu şirketlerin doğrudan veya dolaylı olarak ortaklık ilişkisi bulunan aracı kurum ve
bankaların,

b) Yönetim kurulunun seçiminde imtiyaz sahibi olan aracı kurum ve bankaların,
c) Yönetim kurulunun seçiminde imtiyaz sahibinin aracı kurum ve banka olmaması du-

rumunda: imtiyaz sahibinin, sermayesinin %10’undan fazlasına sahip bulunduğu aracı kurum
ve bankaların, 

ç) Yönetim kurulu seçiminde imtiyaz bulunmayan ortaklıklarda, ortaklığın sermayesinin
%10’undan fazlasına sahip ortakların ayrı ayrı ya da birlikte sermayesinin %10’undan fazlasına
sahip oldukları aracı kurum ve bankaların, 

halka arzına aracılık ettiği sermaye piyasası araçlarına ihraç miktarının azami %10’u
ve ortaklık net aktif değerinin azami %5’i oranında yatırım yapabilirler. 

(5) Aracı kuruluş ve ortaklık varantları ile sertifikalara yapılan yatırımların toplamı or-
taklık net aktif değerinin %10’unu aşamaz. Tek bir ihraççı tarafından çıkarılan varantlar ile
sertifikaların toplamı ise ortaklık net aktif değerinin %5’ini aşamaz. Ortaklığın açık pozisyo-
nunun hesaplanmasında, varantlar ile türev araç işlemlerinde aynı varlığa dayalı vadeli işlem
sözleşmelerinde alınan ters pozisyonlar netleştirilir.

(6) Ortaklık net aktif değerinin en fazla %10’u, 12 aydan uzun vadeli olmamak şartıyla,
bankalar nezdinde açılan mevduat ve katılma hesaplarında değerlendirilebilir. Ancak tek bir
bankada değerlendirilebilecek tutar ortaklık net aktif değerinin %3’ünü aşamaz.

(7) Ortaklıklar, diğer menkul kıymet yatırım ortaklıklarının paylarına yatırım yapa-
mazlar.

(8) Ortaklıkların portföylerine yabancı kıymet alabilmesi için, bunların türlerini, özel-
liklerini ve işlem yapılacak borsa veya borsa dışı organize piyasaları esas sözleşmelerinde be-
lirtmiş olmaları şarttır. 

(9) Ortaklıkta imtiyazlı paylara sahip olan ortakların ve ortaklığın sermayesinin
%10’undan fazlasına sahip ortakların, yönetim kurulu başkan ve üyeleri ile genel müdür ve
genel müdür yardımcılarının ayrı ayrı ya da birlikte doğrudan veya dolaylı olarak sermayesinin
%20’sinden fazlasına sahip oldukları ortaklıkların sermaye piyasası araçlarının toplamı, ortaklık
net aktif değerinin %20’sini aşamaz.

(10) Ortaklık net aktif değerinin en fazla %20’si borsada işlem gören altın ve diğer kıy-
metli madenler ile kıymetli madenlere dayalı olarak ihraç edilmiş sermaye piyasası araçlarına
yatırılabilir.

Ortaklık portföyüne alınacak katılma paylarına ilişkin sınırlamalar
MADDE 25 – (1) Ortaklık net aktif değerinin en fazla %20’si Kanun kapsamında ih-

racına izin verilen yatırım fonu katılma paylarına yatırılmak suretiyle değerlendirilir. Ancak
tek bir yatırım fonuna yapılan yatırım tutarı, ortaklık net aktif değerinin %5'ini geçemez. Ka-
tılma payları ortaklık portföyüne dahil edilen yatırım fonlarına giriş, çıkış veya erken çıkış ko-
misyonu ödenemez.
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(2) Ortaklık portföyüne katılma payı satışı Kurulca uygun görülen yatırım fonlarının
katılma paylarının dahil edilmesi esastır. Bu hususta, yabancı borsalarda işlem gören borsa ya-
tırım fonlarının katılma payları için birinci fıkrada yer alan sınırlama dahilinde kalmak kaydıyla
söz konusu şart aranmaz.

Ortaklık portföyündeki varlıkların borsada işlem görme esaslarına ilişkin sınır-
lamalar

MADDE 26 – (1) Ortaklık portföyüne borsada işlem gören varlıkların alınması ve bu
varlıkların alım satımlarının borsa kanalıyla yapılması zorunludur. İlk ihraçlarda ise borsada
işlem görmesi uygun görülen sermaye piyasası araçları ortaklık portföyüne dahil edilebilir.

(2) Borsada işlem gören dış borçlanma araçlarının, borsa dışında yapılacak işlemler ile
ortaklık portföyüne dahil edilmesi veya ortaklık portföyünden çıkarılması mümkündür.

Ortaklığın repo ve ters repo işlemlerine ilişkin sınırlamalar 
MADDE 27 – (1) Ortaklıklar, portföylerinde yer alan repo işlemine konu olabilecek

varlıkların rayiç bedelinin %10’una kadar borsada veya borsa dışında repo yapabilir.
(2) Ortaklık portföyüne ters repo sözleşmelerinin dahil edilmesi mümkündür.
(3) Borsa dışında taraf olunan ters repo sözleşmelerine, ortaklık net aktif değerinin en

fazla %10’una kadar yatırım yapılabilir. Bu sözleşmelerin karşı tarafının Kurulun yatırım fon-
larına ilişkin düzenlemelerinde öngörülen derecelendirme notuna sahip olması zorunludur.

(4) Borsa dışı repo–ters repo işlemlerinin vade ve faiz oranı Kurulun ilgili düzenlemeleri
çerçevesinde belirlenir. Faiz oranının belirlenmesi, borsada işlem gören benzer vade yapısına
sahip sözleşmelerin faiz oranlarının dikkate alınması şartıyla, ortaklık yönetim kurulunun veya
yönetim kurulunca yetkilendirilmiş olması halinde ilgili murahhas üyenin sorumluluğundadır.
Bu tür sözleşmelere taraf olunması durumunda, en geç sözleşme tarihini takip eden iş günü
içinde sözleşmenin vadesi, faiz oranı, karşı tarafı ve karşı tarafın derecelendirme notu KAP’ta
açıklanır; ilgili bilgi ve belgeler ayrıca ortaklık nezdinde sözleşme tarihini müteakip beş yıl
süreyle saklanır.

Ortaklığın ödünç işlemlerine ilişkin sınırlamalar 
MADDE 28 – (1) Ortaklık, Kurulun ilgili düzenlemeleri çerçevesinde yapılacak bir

sözleşme ile herhangi bir anda portföyündeki sermaye piyasası araçlarının piyasa değerinin en
fazla %50’si tutarındaki sermaye piyasası araçlarını ödünç verebilir.

(2) Ortaklık portföyünden ödünç verme işlemi en fazla 90 iş günü süreyle yapılabilir.
Ortaklık portföyünden ödünç verme işlemi, ödünç verilen sermaye piyasası araçlarının en az
%100’ü karşılığında Kurulun ilgili düzenlemelerinde özkaynak olarak kabul edilen varlıkların
ortaklık adına Takasbank’ta bloke edilmesi şartıyla yapılabilir. Özkaynağın değerlemesine ve
tamamlanmamasına ilişkin esaslarda Kurulun ilgili düzenlemelerine uyulur. 

(3) Ortaklık, Kurul düzenlemeleri uyarınca yapılacak bir sözleşme çerçevesinde port-
föyündeki kıymetli madenlerin piyasa değerlerinin en fazla %75’i tutarındaki kıymetli maden-
leri Türkiye’de kurulu borsalarda ödünç verebilir. Ayrıca, piyasada gerçekleşen ödünç işlemleri
karşılığında ödünç alacaklarını temsil etmek üzere çıkarılan sertifikalar aynı oranda portföye
alınabilir. Kıymetli maden ödünç işlemleri ile kıymetli maden ödünç sertifikası alım–satım iş-
lemleri ilgili piyasadaki işlem esasları ile teminat sistemi çerçevesinde yapılır.

(4) Ortaklığın taraf olduğu sermaye piyasası aracı ödünç verme sözleşmelerine, söz-
leşmenin ortaklık lehine tek taraflı olarak fesh edilebileceğine ilişkin bir hükmün konulması
zorunludur.
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Diğer sınırlamalar
MADDE 29 – (1) Ortaklık portföyüne riskten korunma ve/veya yatırım amacıyla or-

taklığın yatırım stratejisine ve karşılaştırma ölçütüne uygun olacak şekilde ve Kurulca belirle-
necek esaslar çerçevesinde türev araçlar dâhil edilebilir. Türev araçlar nedeniyle maruz kalınan
açık pozisyon tutarı ortaklık net aktif değerini aşamaz. Ortaklığın açık pozisyonunun hesap-
lanmasında, varantlar ve sertifikalar ile aynı varlığa dayalı türev araç işlemlerinde alınan ters
pozisyonlar netleştirilir.

(2) Ortaklık net aktif değerinin en fazla %20’si Takasbank para piyasası işlemlerinden
oluşur.

(3) Portföydeki varlıkların değerinin fiyat hareketleri, kar payı dağıtımı ve rüçhan hak-
larının kullanılması nedeniyle, ortaklık esas sözleşmesinde ve bu Tebliğde belirtilen asgari sı-
nırların altına inmesi veya azami sınırların üzerine çıkması halinde oranın en geç 30 gün içinde
esas sözleşmede ve bu Tebliğde belirtilen sınırlara getirilmesi zorunludur. Belirtilen süre içinde
elden çıkartmanın imkansız olması veya büyük zarar doğuracağının belirlenmesi halinde süre
ortaklığın başvurusu üzerine Kurul tarafından uzatılabilir.

DOKUZUNCU BÖLÜM
Portföye İlişkin Diğer Esaslar

Değerleme esasları
MADDE 30 – (1) Ortaklıkların portföylerindeki varlıkların değerleme esaslarına ilişkin

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

Borçlanma sınırı
MADDE 31 – (1) Ortaklıklar, kısa süreli nakit ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla, ka-

muya açıkladıkları son hesap dönemine ilişkin yıllık finansal tablolarında yer alan özkaynak
tutarının %20’sine kadar kredi kullanabilirler veya aynı sınırlar içinde kalmak suretiyle sermaye
piyasası mevzuatı çerçevesinde bono ihraç edebilirler.

Ortaklık portföyünün saklanması
MADDE 32 – (1) Ortaklık portföyündeki varlıkların, 2/7/2013 tarihli ve 28695 sayılı

Resmî Gazete’de yayımlanan Portföy Saklama Hizmetine ve Bu Hizmette Bulunacak Kuru-
luşlara İlişkin Esaslar Tebliği (III–56.1) çerçevesinde, portföy saklayıcısı nezdinde saklanması
zorunludur.

Performans sunuşu
MADDE 33 – (1) Ortaklıkların Kurulun kurumsal portföylerin performans sunumuna,

performansa dayalı ücretlendirme ve derecelendirme faaliyetlerine ilişkin düzenlemeleri çer-
çevesinde performans sunuş raporu hazırlamaları gerekmektedir.

(2) Performans sunuş raporuna ilişkin olarak, ilgili düzenlemelerde belirtilen cari yıl
dönemleri, bu ortaklıklar için Ocak–Haziran ve Ocak–Aralık olarak uygulanır.

(3) Performans sunuş raporlarının ilgili dönemin bitişini takip eden bir ay içerisinde
bağımsız denetimden geçirilmesi gereklidir. 

Ortaklıkların kendi paylarını satın almasına yönelik işlemler
MADDE 34 – (1) Ortaklıklar Kurulca belirlenen esaslar ve TTK’da öngörülen hüküm-

ler çerçevesinde kendi paylarını satın alabilirler. Satın alma işlemleri süresince sekizinci bö-
lümde belirtilen sınırlamalara uyumun sağlanması zorunludur.

(2) Satın alınan paylar, 11 inci maddenin dördüncü fıkrası çerçevesinde halka arz edil-
miş pay niteliğinde olmaya devam eder.
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ONUNCU BÖLÜM
Kamuyu Aydınlatma ve Yatırımcıların Bilgilendirilmesi

Haftalık rapor 
MADDE 35 – (1) Ortaklıklar haftalık olarak rapor düzenlerler.
(2) Haftalık raporlar, Kurulun yatırım fonlarının finansal raporlamalarına ilişkin dü-

zenlemelerinde yer alan portföy ve net aktif değeri tablolarından oluşan ve pay başı net aktif
değer hesaplamalarını gösteren raporlardır.

(3) Ortaklık portföyünde yer alan paylara, ilgili ay içinde hazırlanacak haftalık rapor-
larda sektörel bazda, ay sonlarında hazırlanacak haftalık raporlarda ise detaylı olarak yer verilir.

Finansal tablolara ilişkin esaslar 
MADDE 36 – (1) Ortaklıkların, finansal tablolarının hazırlanmasında ve kamuya açık-

lanmasında, Kurulun finansal raporlamaya ilişkin düzenlemelerine uyulur. 
Yönetim kurulu faaliyet raporuna ilişkin esaslar 
MADDE 37 – (1) Ortaklıkların yönetim kurulu faaliyet raporlarına ilişkin olarak, Ku-

rulun finansal raporlamaya ilişkin düzenlemelerine uyulur. 
(2) Ortaklıklarca, yönetim kurulu faaliyet raporlarında ayrıca, portföy ve net aktif değeri

tabloları ile ortaklık portföyünde yer alan paylar hakkındaki detaylı bilgilere yer verilir.
Bilgi verme ve kamuyu aydınlatma
MADDE 38 – (1) Ortaklıklar Kurulun özel durum açıklamalarına ilişkin düzenlemeleri

saklı kalmak kaydıyla;
a) Finansal tablolarını ve yönetim kurulu faaliyet raporlarını Kurulun ilgili düzenleme-

lerinde belirlenen sürelerde,
b) Haftalık raporlarını ilgili dönemi takip eden ilk iş günü,
c) İşlem yaptıkları aracı kuruluşların unvanı, ortaklık adına ilgili dönemde anılan aracı

kuruluşlara ödenen komisyon tutarı, ortalama komisyon oranı ve ödenen komisyon tutarının
aynı dönemdeki ortalama ortaklık net aktif değerine oranı bilgilerini, yılın her üç aylık dönemini
takip eden 10 iş günü içerisinde ve takvim yılı başından itibaren kümülatif olarak,

ç) 19 uncu maddenin dördüncü fıkrasında belirtilen yıllık komisyon ve ücretlerin top-
lamının, ortaklığın ilgili yıl için hesaplanan ortalama net aktif değerine oranını yılın her üç
aylık dönemini takip eden 10 iş günü içerisinde ve takvim yılı başından itibaren kümülatif
olarak,

d) Bağımsız denetimden geçirilen ara dönem ve yılsonu performans sunuş raporlarını
ilgili dönemin bitişini takip eden bir ay içerisinde,

e) Çalışanlarına aylık ücret dışında yapılan her türlü prim, ikramiye ve benzeri ödeme-
leri, ödeme yapılan kişinin unvanı ve ödeme tutarı ile birlikte ödemenin yapılmasını takip eden
üç iş günü içinde,

KAP’ta kamuya açıklamak zorundadırlar. 
(2) Ortaklık paylarının BİAŞ’ta oluşan ağırlıklı ortalama fiyatının, pay başına net aktif

değerinin 2 katını aşması halinde; izleyen iş gününden itibaren bu durum ortadan kalkıncaya
kadar, ortaklığın sektörel bazda hazırlanan portföy ve net aktif değer tablosunun her iş günü,
KAP’ta yayımlanması zorunludur.

(3) Ortaklık yönetim kurulu, kamunun aydınlatılması ile ilgili olarak bir bilgilendirme
politikası hazırlayarak genel kurulda pay sahiplerinin bilgisine sunmak ve KAP’ta açıklamak
zorundadır. Bilgilendirme politikası, mevzuat ile belirlenenler dışında kamuya hangi bilgilerin
açıklanacağını, bu bilgilerin ne şekilde, hangi sıklıkta ve hangi yollardan kamuya duyurulaca-
ğını, yönetim kurulunun veya yöneticilerin basın ile hangi sıklıkta görüşeceğini, kamunun bil-
gilendirilmesi için hangi sıklıkta toplantılar düzenleneceğini, ortaklığa yöneltilen soruların
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yanıtlanmasında nasıl bir yöntem izleneceğini ve benzeri hususları içerir. Bilgilendirme poli-
tikasında bir değişiklik olması halinde, değişiklik yapılan hususlar ve gerekçeleri yönetim ku-
rulunun onayından geçtikten sonra genel kurulun bilgisine sunulur ve KAP’ta açıklanır.

(4) Birinci fıkrada belirtilen belgelerin birer örnekleri ortaklık merkezinde ve internet
sitesinde yatırımcıların incelemesi için hazır bulundurulur, talep etmeleri halinde masrafı ilgili
ortak tarafından karşılanmak üzere ortaklara da gönderilir.

(5) Ortaklığın gözetim ve denetimi ile kamunun etkin bir şekilde aydınlatılmasına yö-
nelik olarak Kurulca talep edilecek her türlü bilgi ve belgenin Kurulca belirlenecek süre ve
esaslar çerçevesinde gönderilmesi ve Kurulca gerekli görülen hususların kamuya duyurulması
zorunludur.

İnternet sitesi
MADDE 39 – (1) Ortaklıkların internet sitelerinde, Kurul ve TTK düzenlemeleri uya-

rınca yer alması gereken bilgilere ek olarak, 33 üncü maddenin birinci ve ikinci fıkralarında
belirtilen bilgiler ile yatırım amacı ve stratejisi ile karşılaştırma ölçütü bilgilerine; ortaklık ya-
pısı, yönetim kurulu üyeleri ve genel müdürüne ilişkin bilgilere; esas sözleşmesine; izahname
ve tasarruf sahiplerine satış duyurusuna; bilgilendirme politikasına; özel durum açıklamalarına;
genel kurul bilgilerine ve Kurulca belirlenecek diğer bilgilere yer verilir. 

Tanıtım ve reklam amaçlı ilanlar
MADDE 40 – (1) Ortaklıklar tarafından, payların halka arzı ve satışına ilişkin izahna-

menin onaylanması sürecinde yapılacak tanıtım ve reklam amaçlı ilanlarda Kurulun konuya
ilişkin düzenlemelerine uyulur. 

(2) Halka arz dönemi ve bu dönem dışında yapılacak ilan ve reklamlarda yer alan bil-
giler, yanlış, yanıltıcı, temelsiz, abartılı veya eksik olmamalı, ortaklığın mevcut koşullarına
ilişkin olarak tasarruf sahiplerinin yanlış fikirler edinmelerine neden olmamalı, ortaklığın
verimliliği, kârlılığı, mali durumu hakkında yanıltıcı ifadeler içermemeli ve bu ilan ve reklam-
larda ortaklık portföyünde yer alan varlıkların gerçek durumları ile örtüşmeyen yazı, resim,
fotoğraf veya görüntü kullanılmamalıdır.

(3) Bu maddeye aykırı yapılacak işlemlerden ortaklık yönetim kurulu veya yönetim
kurulunca yetkilendirilmiş olması halinde ilgili murahhas üye sorumludur.

ONBİRİNCİ BÖLÜM
Çeşitli Hükümler

Menkul kıymet yatırım ortaklığı statüsünden çıkma
MADDE 41 – (1) Menkul kıymet yatırım ortaklığı statüsünden çıkmak isteyen halka

açık menkul kıymet yatırım ortaklıklarının, esas sözleşme değişikliği yapmasına Kurulca uygun
görüş verilebilmesi için genel kurul toplantılarında, menkul kıymet yatırım ortaklığı statüsün-
den çıkma sonucunu doğuracak esas sözleşme değişikliklerine olumlu oy kullanan ortaklar dı-
şındaki tüm ortakların sahip oldukları payların statüden çıkma hakkındaki yönetim kurulu ka-
rarına ilişkin özel durum açıklamasının kamuya ilan edildiği tarihten önceki 30 günlük ve altı
aylık dönem içinde oluşan, günlük ağırlıklı ortalama borsa fiyatlarının ortalamaları ile söz ko-
nusu altı aylık döneme ilişkin kamuya açıklanan pay başı net aktif değerin ağırlıklı ortalama-
sından yüksek olanı ile satın alınacağı yönünde ortaklık dışındaki kişi veya kişilerce bir pay
alım teklifinin yapılması zorunludur.

(2) Ortaklık yönetim kurulu tarafından, asgari olarak menkul kıymet yatırım ortaklığı
statüsünden çıkılmasına ilişkin gerekçeler, ortaklığın statüden çıktıktan sonraki faaliyet konusu,
projeksiyonları, statüden çıkışın ortaklığa etkilerinin analizini içeren bir rapor hazırlanır ve bu
rapor Kurula yapılacak başvurunun tarihinden daha geç olmamak üzere KAP’ta ilan edilir. 
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(3) Halka açık menkul kıymet yatırım ortaklıklarının, menkul kıymet yatırım ortaklığı
statüsünden çıkışlarında statüden çıkmaya ilişkin esas sözleşme değişikliklerinin ortaklık genel
kurulunca onaylandığı tarih itibarıyla, mevcut sermayede %10 ve üzeri pay sahibi olan ortaklar
ile pay sahipliği oranına bağlı olmaksızın yönetim kontrolünü elinde bulunduran ortaklar sahip
oldukları payları, statüden çıkışa ilişkin esas sözleşme değişikliklerinin tescil edildiği tarihten
itibaren bir yıl süreyle tescil işleminin gerçekleştiği tarihteki Borsa ikinci seans kapanış fiyatının
altındaki bir fiyattan Borsada satamazlar. Söz konusu kişilerin Borsa dışında satacakları payları
alanlar da bu sınırlamaya tabidir. Bu kişilerin ortaklığın paylarının statüden çıkışa ilişkin esas
sözleşme değişikliklerinin tescil edildiği tarihten sonra edindiği ortaklık payları, satış yasağının
kapsamında değerlendirilmez.

(4) Statüden çıkışın onaylandığı genel kurul kararlarının ilan edildiği TTSG’nin bir
nüshasının ilan tarihini takip eden altı iş günü içinde Kurula gönderilmesi zorunludur.

(5) Menkul kıymet yatırım ortaklığı statüsünden çıkılmasına ilişkin Kurul izninin or-
taklık tarafından tebellüğ edildiği tarihi takip eden üç ay içerisinde menkul kıymet yatırım or-
taklığı statüsünden çıkma sonucunu doğuracak esas sözleşme değişikliklerinin ortaklık genel
kurul toplantısında karara bağlanmaması halinde menkul kıymet yatırım ortaklığı statüsünden
çıkılmasına ilişkin Kurul izni geçersiz hale gelir. 

(6) Bu madde kapsamında yapılacak işlemler bakımından ayrılma hakkı doğmaz. 
Kar payı dağıtımına ilişkin esaslar
MADDE 42 – (1) Ortaklıkların net dağıtılabilir karlarının en az %20’sinin birinci te-

mettü olarak nakden dağıtılması zorunludur. Ortaklıkların temettü dağıtımlarında halka açık
anonim ortaklıklar için Kurulca belirlenen esaslara uyulur.

(2) Net dağıtılabilir kar, hesap dönemi karından kanunlara göre ayrılması gereken yedek
akçeler ile vergi, fon ve mali ödemeler ve varsa geçmiş yıl zararları düşüldükten sonra kalan
tutardır.

(3) Ortaklıkların finansal tablolarındaki net dönem ve geçmiş yıl zararlarının uygun öz-
sermaye kalemleriyle mahsup edilmesi zorunludur. Ancak mevzuat gereği veya vergisel yü-
kümlülük doğurması nedeniyle mahsup edilemeyen geçmiş yıl zararları net dağıtılabilir karın
tespitinde indirime konu edilebilir. 

Unvana ilişkin yasak
MADDE 43 – (1) Kanun hükümleri ve bu Tebliğ esasları dahilinde kurulan ve faaliyet

gösteren ortaklıklar dışında hiçbir kuruluş, ticaret unvanında veya ilan ve reklamlarında “ya-
tırım ortaklığı”, “menkul kıymet/kıymetler yatırım ortaklığı” veya aynı anlama gelen başka
bir ibare kullanamaz.

Esas sözleşme değişiklikleri
MADDE 44 – (1) Ortaklıkların esas sözleşme değişikliklerinde Kurulun uygun görü-

şünün alınması zorunludur. 
Başvuru formları ve standart metinler 
MADDE 45 – (1) Ortaklıklarca Kurula yapılan başvurularda şekli ve esasları Kurulca

belirlenen başvuru formları ve standart metinler kullanılır.
Kurul ücreti
MADDE 46 – (1) Ortaklıkların Kanunun 130 uncu maddesi uyarınca yatırmak zorunda

oldukları Kurul ücretinin hesaplanmasında Kurulun ilgili düzenlemelerine uyulur. 
Tebliğde yer alan tutarların yeniden belirlenmesi
MADDE 47 – (1) Kurul bu Tebliğde yer alan tutarları her yıl yeniden belirleyebilir. Bu

durumda yeniden belirlenmiş tutarlar Kurulca ilan edilir.
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Bildirim yükümlülüğü
MADDE 48 – (1) Ortaklık;
a) Ortaklığa murahhas üye tayinine ve bunların yetki ve sorumluluklarının belirlenme-

sine ilişkin yönetim kurulu kararları ile bunda yapılan değişiklikleri, ilgili yönetim kurulu ka-
rarının alınmasını izleyen,

b) İletişim bilgileri, internet sitesi, vergi kimlik numarası ve ticaret sicil numarası bil-
gileri ile bunlarda meydana gelen değişiklikleri, değişikliğin meydana geldiği tarihi izleyen,

c) Kurulun bağımsız denetime ilişkin düzenlemeleri kapsamında seçtiği bağımsız de-
netim kuruluşuna ilişkin bilgiler ile buna ilişkin değişiklikleri keyfiyeti izleyen,

ç) Merkez adresi ile bunda meydana gelen değişiklikleri izleyen,
d) Mevcut imza sirkülerlerini ve değişiklik meydana gelmesi halinde güncel imza sir-

külerlerini konuya ilişkin yönetim kurulu karar tarihini izleyen,
e) Ortakları, yöneticileri, personeli ve diğer kurumlar aleyhine açtığı dava ve takipler

ile bunların ortaklık aleyhine açtığı dava ve takipleri ve sonuçlarını öğrendikleri tarihi izleyen,
f) Bu Tebliğ uyarınca yapılan ilanların yayımlandığı gazeteleri, ilanı izleyen
10 iş günü içinde Birliğe bildirmek zorundadır.
(2) Birlik ve SPL bu Tebliğ uyarınca kendilerine yapılan bildirimler kapsamında bir

veri tabanı oluşturur ve söz konusu veri tabanını anlık olarak birbirlerinin ve Kurulun erişimine
açar. Birliğe ve SPL’ye yapılacak tüm bildirimler elektronik imzalı olarak da alınabilir.

(3) Birlik, bu madde uyarınca kendisine yapılan bildirimler kapsamında Şirket, yönetim
kurulu üyeleri ve personeli hakkında bu Tebliğ hükümlerine aykırı bir durum tespit etmesi ha-
linde üç iş günü içinde Kurula yazılı olarak bildirimde bulunur.

Diğer hükümler
MADDE 49 – (1) Ortaklıklara ilişkin olarak bu Tebliğde hüküm bulunmayan hallerde

Kanun, TTK ve ilgili mevzuat hükümlerine uyulur.
Yürürlükten kaldırılan tebliğ
MADDE 50 – (1) 5/8/2011 tarihli ve 28016 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Menkul

Kıymet Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği (Seri: VI, No: 30) yürürlükten kaldırıl-
mıştır. 

Geçiş hükümleri
GEÇİCİ MADDE 1 – (1) 5/8/2011 tarihinden önce menkul kıymet yatırım ortaklığı

statüsünü kazanmış ortaklıkların; 
a) Yönetim kurulu üyelerinin görevi, görev süreleri sonuna kadar devam eder; ancak

görev sürelerinin tamamlanmasını takip eden ilk olağan genel kurul toplantısında, bu Tebliğ
hükümlerinde yer alan şartları sağlayan yönetim kurulu üyelerini atamaları, 

b) 6 ncı maddenin birinci fıkrasının (c) bendinde belirtilen asgari çıkarılmış sermaye
tutarına 31/12/2014 tarihine kadar ulaşmaları,

zorunludur. 
(2) 5/8/2011 tarihinden önce menkul kıymet yatırım ortaklığı statüsünü kazanmış or-

taklıklar için lider sermayedara ilişkin hükümler uygulanmaz.
(3) Bu Tebliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce kurulmuş olan ortaklıklar tarafından,

bu Tebliğin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren bir yıl içinde bu Tebliğ hükümlerine uyum sağ-
lanması ve esas sözleşmelerinin bu Tebliğin hükümlerine uyumlu hale getirilmesi için Kurula
başvurulması zorunludur. Aksi takdirde, ortaklıklar yatırım ortaklığı statüsünden çıkmış sayılır,
bu durumda 41 inci madde kıyasen uygulanır.

(4) Bu Tebliğin yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla ortaklıklarda genel müdür olarak çalı-
şanların son bir yıldır bu görevde bulunmaları ve yurt içi ve yurt dışı sermaye piyasalarında 10
yıl ve üzeri tecrübeye sahip olmaları halinde, bu kişiler için 17 nci maddenin birinci fıkrasında
belirtilen lisans şartı aranmaz.
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(5) Bu Tebliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce kurulmuş ortaklıkların ticaret unvanla-
rının, 6 ncı maddenin birinci fıkrasının (d) bendi kapsamında değiştirilmesi zorunlu değildir.

(6) 6 ncı maddenin birinci fıkrasının (h) bendi ile 32 nci maddenin birinci fıkrasının
yürürlüğe girdiği tarihe kadar, Türkiye'de Takasbank’ın saklama hizmeti verdiği para ve ser-
maye piyasası araçları ile kıymetli madenler ortaklık adına Takasbank nezdinde saklanır. Bunun
dışında kalan para ve sermaye piyasası araçları ile kıymetli madenlerin saklanması konusunda
ortaklıklar, Kurul tarafından uygun görülmek ve Takasbank’a dışarıda saklanan varlıklar ve
bunların değerleri konusunda gerekli bilgileri aktarmak veya erişimine olanak tanımak koşulu
ile bir başka saklayıcıdan saklama hizmeti alabilir. 

(7) Birinci fıkranın (b) bendi ile üçüncü fıkra kapsamındaki yükümlülüklerin yerine
getirilmesinden ortaklık yönetim kurulu veya yönetim kurulunca yetkilendirilmiş olması ha-
linde ilgili murahhas üye sorumludur.

Mevcut başvuruların sonuçlandırılması
GEÇİCİ MADDE 2 – (1) Bu Tebliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce Kurul tarafından

karara bağlanmamış olan başvuruların sonuçlandırılmasında bu Tebliğ hükümleri uygulanır.
Yürürlük
MADDE 51 – (1) Bu Tebliğin 6 ncı maddesinin birinci fıkrasının (h) bendi ve 32 nci

maddesinin birinci fıkrası 1/7/2014 tarihinde, diğer hükümleri yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 52 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Kurul yürütür.

—— • ——
Sermaye Piyasası Kurulundan:

SERMAYE PİYASASINDA DERECELENDİRME FAALİYETİ VE
DERECELENDİRME KURULUŞLARINA İLİŞKİN ESASLAR

TEBLİĞİ (SERİ: VIII, NO: 51)’NDE DEĞİŞİKLİK
YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

(SERİ: VIII, NO: 76)

MADDE 1 – 12/7/2007 tarihli ve 26580 sayılı Resmî  Gazete’de yayımlanan Sermaye
Piyasasında Derecelendirme Faaliyeti ve Derecelendirme Kuruluşlarına İlişkin Esaslar Tebliği
(Seri: VIII, No:51)’nin 1 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, sermaye piyasasında derecelendirme faaliyetine,
bu faaliyette bulunmak üzere Kurulca yetkilendirilecek derecelendirme kuruluşlarına, bu ku-
ruluşların çalışanlarına, Kurulca kabul edilen uluslararası derecelendirme kuruluşlarına ve Av-
rupa Birliğinin 16/9/2009 tarihli ve 1060/2009 sayılı Tüzüğüne paralel olarak ülke kredi dere-
celendirme notlarının açıklanmasına ilişkin ilke, usul ve esasları düzenlemektir.”

MADDE 2 – Aynı Tebliğin 2 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ, 6/12/2012 tarihli ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanu-

nunun 1, 62 ve 63 üncü maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.”
MADDE 3 – Aynı Tebliğin 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (h) bendi aşağıdaki

gibi değiştirilmiştir.
“h) Kanun: 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanununu,”
MADDE 4 – Aynı Tebliğin 17 nci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.
“(3) Ülkenin talebe bağlı olan ya da olmayan kredi derecelendirme notlarına ilişkin

gözden geçirme süresi en fazla 6 ay olarak uygulanır.”
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MADDE 5 – Aynı Tebliğin 26 ncı maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.
“(7) Ülkenin talebe bağlı olan ya da olmayan kredi derecelendirme notlarının ve not

görünümlerinin açıklanmasına ilişkin olarak;
a) Kredi derecelendirme notu veren derecelendirme kuruluşları, her yıl Aralık ayı so-

nunda, bir sonraki yıl içerisinde yapacakları not ve/veya görünüm açıklamalarının tarihlerine
ilişkin takvimi kendi internet siteleri ve veri dağıtım şirketleri aracılığıyla kamuya duyurmak
ve Kurula göndermek zorundadırlar. Not veya görünüm açıklamalarının Cuma günleri yapıl-
ması esastır. Gerekli ve/veya acil durumların ortaya çıkması halinde, kredi derecelendirme no-
tuna veya görünüme ilişkin açıklama kamuya duyurulan takvimden farklı bir tarihte yapılabilir.
Ancak bu durumda, açıklama tarihinin değiştirilmesine ilişkin gerekçe kamuya duyurulur. Ta-
lebe bağlı olmayan kredi derecelendirmelerinde not veya görünüm açıklamaları bir yıl içeri-
sinde en çok 3 defa yapılabilir.

b) Not veya görünüm açıklamalarının derecelendirme kuruluşu tarafından önceden ka-
muya duyurulan tarihte, borsanın ilk seans açılışından en az bir saat önce veya son seans ka-
panışından sonra yapılması zorunludur.

c) Not veya not görünümü açıklaması ile aynı anda, varsayımlar, kısıtlar, değişkenler
ve belirsizlikler dahil olmak üzere ülke notunun veya not görünümünün belirlenmesinde dikkate
alınan tüm hususları içeren ayrıntılı bir araştırma raporu kamuya açıklanır. Kamuya sunulan
bu raporun, anlaşılabilir ve açık olması gerekmektedir.

ç) Ülke notunda veya not görünümünde değişiklik yapılması durumunda, değişiklik
duyurusu ile aynı anda kamuya açıklanacak araştırma raporunda aşağıda sayılan asgari unsur-
ların bulunması zorunludur:

1) Kantitatif varsayımlarda gerçekleşen değişikliklerin sebeplerine ve göreceli ağırlık-
larına ilişkin ayrıntılı bir değerlendirme: Bu değerlendirmede, kişi başı gelir, Gayrisafi Milli
Hasıla büyüme hızı, enflasyon, bütçe dengesi, dış denge, dış borç, ekonomik büyüme göster-
gesi, temerrüt göstergesi ve dikkate alınan ilgili diğer tüm etkenlerin tanımı yer alır. Bu değer-
lendirmede, her etkenin göreceli ağırlığına da yer verilir.

2) Kalitatif varsayımlarda gerçekleşen değişikliklerin sebeplerine ve göreceli ağırlık-
larına ilişkin ayrıntılı bir değerlendirme.

3) Not değişikliğine ilişkin risklerin, kısıtların ve belirsizliklerin ayrıntılı bir tarifi.
4) Not değişikliğine karar veren komitenin toplantı notlarına ilişkin özet.
d) Talebe bağlı olmayan kredi derecelendirme notları veya bu notlara ilişkin görünüm-

ler, bilgi edinilmesi ve nota etki edebilecek herhangi bir husus ve bilginin bulunup bulunma-
dığının teyit edilmesi amacıyla, kamuya açıklanmasından 12 saat önce ihraçtan sorumlu ilgili
kamu kurumuna bildirilir. Bildirimin sınırlı sayıda kişiye yapılması esas olup bildirimin yapı-
lacağı kişiler kredi derecelendirme kuruluşu ile ilgili kamu kurumu tarafından karşılıklı olarak
belirlenir.”

MADDE 6 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 7 – Bu Tebliğ hükümlerini Sermaye Piyasası Kurulu yürütür.

Tebliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

12/7/2007 26580

Tebliğde Değişiklik Yapan Tebliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

15/4/2010 27553
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T.C. 

Resmî Gazete 
İlânlarla ilgili müracaatlar Başbakanlık Basımevi Döner Sermaye 

İşletmesi Müdürlüğüne yapılır. 

29 Ağustos 2013 

PERŞEMBE 
Sayı : 28750 

İLÂN BÖLÜMÜ 

ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI 

60.000 KG KATRAN ESASLI CER MOTORU DİŞLİ KUTUSU YAĞININ 1/2 KG.LIK 

POLİETİLEN TORBALARDA (120.000 PAKET) PAKETLETTİRİLMESİ 

HİZMETİ SATIN ALINACAKTIR 

TCDD Genel Müdürlüğü Merkez Mal ve Hizmet Alım İhale Komisyonu Başkanlığından: 

İhale Kayıt No : 2013/111615 

1 - İdarenin: 

a) Adresi : TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü Gar/ANKARA 

b) Telefon ve Faks Numarası : TEL: 0312 309 05 15/4199 - FAX:0312 311 53 05 

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

2 - İhale konusu malın adı ve miktarı : 60.000 Kg. Katran esaslı Cer Motoru Dişli 

Kutusu yağının 1/2 Kg.lık polietilen torbalarda (120.000 paket) paketlettirilmesi. 

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

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

belirtilmiştir. 

4 - Tekliflerin TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım İhale Komisyonu 

Başkanlığına 20/09/2013 günü saat 14.30'e kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır. 

5 - İhale dokumanı TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü Malzeme Dairesi Başkanlığı Genel 

Sipariş Şubesi Müdürlüğü bürosunda görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale 

dokümanını satın almaları zorunlu olup, TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü Merkez veznesinden 

KDV Dahil 50,-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. 7357/1-1 
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1 ADET 4X2 TURBO PANELVAN TİPİ HASTA NAKİL AMBULANSI 

SATIN ALINACAKTIR 

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden: 

Ofisimizce, Mustafa Kemal Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi 

Başhekimliği ihtiyacı, 1 adet 4x2 turbo panelvan tipi hasta nakil ambulansının, Ofisimizce 

hazırlanan 12.06.2012 tarih ve A-11.j sayılı “4x2 Turbo Dizel Panel Van Tipi Ambulans Teknik 

Şartnamesi”ne uygun olarak, Ofisimiz tip ticari şartnamesi ile ihale ek şartlar listesi hükümleri 

dahilinde, açık teklif usulü ile iç piyasadan satın alınacaktır. 

1 - İHALE EVRAKI BEDELLİDİR. BEDEL EK ŞARTLAR LİSTESİNDE 

BELİRTİLMİŞTİR. 

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

Başkanlığında görebilirler. Ancak, ihaleye teklif verecek firmaların, şartname bedelini (100.-TL) 

Ofis veznelerinden birine veya Ofis banka hesabına yatırmaları zorunludur. 

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

zarfa konulması zorunludur. 

c) İhalenin bütünüyle iptali veya siparişten vazgeçilmesi halinde, sipariş evrak bedeli ilgili 

firmaya iade edilecektir.  

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 şartnameleri ile Ofis ticari şartnamesi ve ihale ek şartlar listesinin aynen kabul 

edildiğini belirten yazı ve ticari şartnamenin 2. maddesinde yazılı belgeler ile ihale ek şartlar 

listesinde belirtilen belgeler bulunacaktır. 

3 - Teklifler, 11.09.2013 günü, saat 12.00’ye kadar Genel Müdürlüğümüz, I Nolu Satın 

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

dikkate alınmayacaktır. 

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

daha sonra teklif mektubu ile gerekli olan belgeler incelenecek, bu inceleme sonucunda belgeleri 

istenilen şartlara uygun olduğu tespit edilenlerin iç zarfları açılacak olup, uygun olmayan teklifler 

ise açılmadan teklif sahiplerine iade edilecektir. 

5 - Teklifler ihaleye esas ticari şartnamenin 6. maddesinde belirtilen şartlarla iç zarfların 

açılmasını müteakip 30 gün opsiyonlu olacaktır. 

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

tutarda süresiz geçici teminat verilecektir. 

7 - Sözkonusu ihale, Kamu İhale Kanununun 3. maddesi (g) fıkrası (İstisna) kapsamında 

olup, Ofis, ihale konusu aracı ihale edip etmemekte, kısmen etmekte veya dilediği istekliye 

vermekte serbesttir. 7328/1-1 
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SERVER, SERVER İŞLETİM LİSANSI, VERİ TABANI LİSANSI VE VERİ TABANI 

REPLİKASYON YAZILIMI LİSANSI SATIN ALINACAKTIR 

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden: 

T.C. Muğla Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü ihtiyacı Server, Server 

İşletim Lisansı, Veri Tabanı Lisansı ve Veri Tabanı Replikasyon Yazılımı Lisansı kuruluşça 

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

yatırmaları zorunludur. 

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

zarfa konulması zorunludur. 

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

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

birlikte teknik şartnamesi. Ofis tip ticari şartnamesi ve ihale ek şartlar listesinin aynen kabul 

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

ek şartlar listesinde belirtilen belgeler bulunacaktır. 

3 - Teklifler 10/09/2013 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 teknik şartnamesine 

uygunluğunun belirlenmesini müteakip, uygun olduğu tespit edilen tekliflerin fiyat ile ilgili iç 

zarfları bilahare bildirilecek bir tarihte açılacaktır. Uygun olmayan teklifler ise açılmadan teklif 

sahiplerine iade edilecektir. 

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

açılmasını müteakip en az 30 gün opsiyonlu olacaktır. 

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

değerlendirilmeyecektir. 

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

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

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

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

 7361/1-1 
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MİCROSOFT KURUMSAL LİSANS ANLAŞMA YENİLEMESİ SATIN ALINACAKTIR 

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden: 

Ofisimizce, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğü 

ihtiyacı olan Microsoft Kurumsal Lisans Anlaşma Yenilemesi alımı işinin kuruluşça istenen 

teknik şartnamesine ve marka/modeline 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, 09.09.2013 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. 
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MASAÜSTÜ, DİZÜSTÜ VE SUNUCU BİLGİSYARLARDA KULLANILACAK OLAN 

İŞLETİM SİSTEMİ, OFİS UYGULAMALARI, SUNUCU VE KULLANICI ERİŞİM 

YAZILIMLARI VE LİSANS SATIN ALINACAKTIR 

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden: 

Ofisimizce Radyo ve Televizyon Üst Kurulu Bilgi Teknolojileri Dairesi Başkanlığı 

ihtiyacı olan masaüstü, dizüstü ve sunucu bilgisayarlarda kullanılacak olan işletim sistemi, ofis 

uygulamaları, sunucu ve kullanıcı erişim yazılımları ve lisans, ihtiyaç sahibi kuruluşça hazırlanan 

teknik şartnamesine ve istenilen markasına uygun olarak, Ofisimiz 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 aslı ile bir suretinin teklif evrakına eklenerek dış 

zarfa konulması zorunludur. 

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

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

birlikte teknik şartname ve istenilen marka 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, 10/09/2013 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 

hazırlanan 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. İhale konusu malzemeyi ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte serbesttir. 
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AĞ CİHAZLARI VE KESİNTİSİZ GÜÇ KAYNAKLARI SATIN ALINACAKTIR 

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden: 

Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğü ihtiyacı Ağ 

cihazları ve kesintisiz güç kaynakları, kuruluşça hazırlanan 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, şartname bedelini (140.-TL) Ofis veznelerinden birine veya Ofis banka hesabına 

yatırmaları zorunludur.  

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

konulması zorunludur. 

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

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

birlikte teknik şartname, markası, Ofis tip ticari şartnamesi ve ihale ek şartlar listesinin aynen 

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

ihale ek şartlar listesinde belirtilen belgeler bulunacaktır. 

3 - Teklifler, 09.09.2013 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 teknik şartnamesine ve 

markasına uygunluğunun belirlenmesini müteakip, uygun olduğu tespit edilen tekliflerin fiyat ile 

ilgili iç zarfları bilahare bildirilecek bir tarihte açılacaktır. Uygun olmayan teklifler ise açılmadan 

teklif sahiplerine iade edilecektir. 

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

açılmasını müteakip en az 30 gün opsiyonlu olacaktır. 

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

değerlendirilmeyecektir. 

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

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

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

olup, Ofis, ihale konusu malzemeyi ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte serbesttir. 
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NETWORK DONANIMI SATIN ALINACAKTIR 

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden: 

Ofisimiz Bilgi İşlem Daire Başkanlığı’nda kullanılmak üzere network donanımı, 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, şartname bedelini (100.-TL) Ofis veznelerinden birine veya Ofis banka hesabına 

yatırmaları zorunludur.  

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

zarfa konulması zorunludur. 

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

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

birlikte hazırlanan teknik şartname, marka, ticari şartname ve ihale ek şartlar listesinin aynen 

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

ihale ek şartlar listesinde belirtilen belgeler bulunacaktır. 

3 - Teklifler, 09.09.2013 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, istenilen teknik şartnameye 

ve markasına uygunluğunun belirlenmesini müteakip, uygun olduğu tespit edilen tekliflerin fiyat 

ile ilgili iç zarfları bilahare bildirilecek bir tarihte açılacaktır. Uygun olmayan teklifler ise 

açılmadan teklif sahiplerine iade edilecektir. 

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

açılmasını müteakip en az 30 gün opsiyonlu olacaktır. 

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

değerlendirilmeyecektir. 

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

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

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

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

 7365/1-1 



Sayfa : 58 RESMÎ GAZETE 29 Ağustos 2013 – Sayı : 28750 

 

1 ADET MR CİHAZI (1.5 TESLA MANYETİK REZONANS GÖRÜNTÜLEME CİHAZI) 

SATIN ALINACAKTIR 

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden: 

Ofisimizce, Balıkesir Üniversitesi Rektörlüğü İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı 

ihtiyacı 1 adet MR Cihazı (1.5 Tesla Manyetik Rezonans Görüntüleme Cihazı), Ofisimiz tip ticari 

şartnamesi ile ihtiyaç sahibi kuruluşça hazırlanan teknik şartnamelerine uygun olarak ve ihale ek 

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

Bu nedenle, istekliler, ilk tekliflerini yazılı olarak bildirecekler ve devamında sözlü olarak 

tekliflerini sürdüreceklerdir. 

1 - İHALE EVRAKI BEDELLİDİR. 

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

Başkanlığı’nda ücretsiz olarak inceleyebileceklerdir. Ayrıca teknik şartnameler ile sair ihale 

evrakları Ofisimizin www.dmo.gov.tr adresinin ihale ilanları bölümünde ilan edilmiştir. Ancak 

ihaleye teklif verecek olan firmaların, şartname bedelini (140.-TL) Ofis veznelerinden birine veya 

Ofis banka hesabına yatırmaları gerekmektedir. 

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

zarfa konulması zorunludur. 

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

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

birlikte teknik ve ticari şartname ile eklerinin aynen kabul edildiğini belirten yazı ve ticari 

şartnamenin 2. maddesinde yazılı belgeler ile ek şartlarda belirtilen belgeler bulunacaktır. 

3 - Teklifler, 18/09/2013 günü, en geç saat 12.00’ye kadar Genel Müdürlüğümüz II No’lu 

Satın Alma Daire Başkanlığında bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postadaki gecikmeler 

dikkate alınmayacaktır. 

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

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

sonucunda belgeleri istenilen şartlara uygun olduğu tespit edilenlerin teknik şartnamesine de 

uygunluğunun belirlenmesini müteakip, uygun olduğu tespit edilen tekliflerin fiyat ile ilgili iç 

zarfları; firmalarca teklif edilen ürünlere ait teknik dökümanların, teknik şartnamesine 

uygunluğunu inceleyip, uygun olup olmadığı konusunda, ihale saatinde Kuruluş adına karar 

verecek personelin, Kuruluşça görevlendirilerek gönderilmesi halinde aynı gün, gönderilmemesi 

halinde ise bilahare bildirilecek bir tarihte açılacaktır. Uygun olmayan teklifler ise açılmadan 

teklif sahiplerine iade edilecektir. 

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

değerlendirilmeyecektir. 

Ayrıca teklif edilen ürünlerin marka ve modeli teklif mektuplarına belirtilecektir. 

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

olup, Ofis satın alma konusu malzemeyi ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte veya dilediği 

istekliye vermekte tamamen serbesttir. 7366/1-1 
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KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI SİNEMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İHTİYACI 

MUHTELİF CİNS VE MİKTAR SİNEMA SİSTEMİ EKLİ LİSTEDE BELİRTİLEN 

MARKA/MODELİNE UYGUN OLARAK SATIN ALINACAKTIR 

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden: 

Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü ihtiyacı ekli listede ayrıntısı 

belirtilen muhtelif cins ve miktar sinema sistemi ekli listede belirtilen marka/modeline uygun 

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

usulü ile iç piyasadan satın alınacaktır. 

 

MALZEMENİN CİNSİ 
İHALE EVRAK 

BEDELİ 

SON TEKLİF 

VERME TARİHİ 

4K Dijital Sinema Gösterici Sistemi, 3D Sinema 

Oynatıcı Sistemi, Dijital Sinema Yardımcı 

Malzemeleri ve Sinema Perdesi (1. Kısım) 

100,00 TL 09/09/2013 

2K Dijital Sinema Gösterici Sistemi, 3D Sinema 

Oynatıcı Sistemi ve Dijital Sinema Yardımcı 

Malzemeleri (2. Kısım) 

100,00 TL 09/09/2013 

 

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 dokümana bedelini Ofis veznelerinden birine veya Ofis banka hesabına 

yatırmaları zorunludur.  

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

zarfa konulması zorunludur. Belgenin aslı teklifler açıldıktan sonra firmaya iade edilecektir. 

İhalenin bütünüyle iptali veya siparişten vazgeçilmesi halinde, sipariş evrak bedeli ilgili firmaya 

iade edilecektir.  

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, Ofis Ticari şartnamesi ve ihale ek şartlar listesinin aynen kabul edildiğini belirten yazılı 

taahhütname ve ticari şartnamenin 2. maddesinde yazılı belgeler ile ihale ek şartlar listesinde 

belirtilen belgeler bulunacaktır. 

3 - Teklifler, 09/09/2013 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, 

uygun olmayan teklifler açılmadan teklif sahiplerine iade edilecek, dış zarf muhteviyatına göre 

tekliflerinde noksanlık bulunmayan firmaların ise iç zarfları aynı gün açılacak olup, bunu 

müteakip yazılı teklifleri alınan firmaların devamında tekliflerini sözlü olarak da sürdürmeleri 

sağlanacaktır. 

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

açılmasını müteakip en az 30 gün opsiyonlu olacaktır. 

6 - İstekliler ihale konusu malzemenin tamamı için teklifte bulunabilecekleri gibi, her 

kısım için ayrı ayrı kısmi teklifte de bulunabileceklerdir. 

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. 

 7367/1-1 



Sayfa : 60 RESMÎ GAZETE 29 Ağustos 2013 – Sayı : 28750 

 

ÖN YETERLİLİK İLANI 

Ankara Üniversitesi Rektörlüğü Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi 

Koordinatörlüğünden:         

BSL-3 LABORATUVAR SİSTEMİ alımı, 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 3. maddesi 

(f) bendi ile geçici 4. maddesi hükümlerine dayanılarak hazırlanan 1.12.2003 tarihli 2003/6554 

sayılı kararname eki esaslarının 19. Maddesi gereğince “Belli İstekliler Arasında İhale Usulü” ile 

ihale edilecektir.  

İhale kayıt numarası : 2013/116137 

1 - İdarenin  

a) Adresi : Ankara Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri 

Koordinasyon Birimi Koordinatörlüğü 

b) Telefon ve faks numarası : 0312 212 60 40-2193 - 2150478 

c) Elektronik posta adresi (varsa) :  

ç) Ön yeterlilik dokümanının 

    görülebileceği web adresi : www.ankara.edu.tr 

2 - Ön yeterlilik konusu malın  

a) Niteliği, türü ve miktarı : Mal Alımı, BSL-3 Laboratuvar sistemi 

b) Malın teslim edilme/işin 

    yapılma yeri veya yerleri : Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi  

c) İşin süresi : 180 (yüzseksen) takvim günüdür. 

3 - Ön yeterlilik değerlendirmesinin  

a) Yapılacağı yer : Ankara Üniversitesi Rektörlüğü Bilimsel Araştırma 

Projeleri Koordinasyon Birimi Koordinatörlüğü 

Dögol Caddesi, 06100 Tandoğan/ANKARA 

b) Tarihi ve saati : 19.09.2013 saat: 14.00 

4 - Ön yeterlik değerlendirmesine katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile ön yeterlik 

değerlendirmesinde uygulanacak kriterler: 

4.1. Ön yeterlik değerlendirmesine katılma şartları ve istenilen belgeler: 

a) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odası veya ilgili meslek odası 

belgesi; 

1) Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da esnaf 

ve sanatkârlar odasından, ilk ilan veya son başvuru tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, 

odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge, 

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya 

sanayi odasından, ilk ilan veya son başvuru tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel 

kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,  

b) Ön yeterlik başvurusu yapmaya yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya 

imza sirküleri; 

1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları 

ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu 

bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü 

göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel 

kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 
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c) Şartname ekinde yer alan standart forma uygun başvuru mektubu, 

ç) İlanın 4.3 üncü maddelerinde belirtilen, şekli ve içeriği 4734 Sayılı Kanunun                          

3. maddesindeki (f) bendiyle geçici 4. maddesi hükümlerine dayanılarak hazırlanan 01.12.2003 

tarihli 2003/6554 sayılı Kararname eki esaslarında düzenlenen yeterlik belgeleri, 

d) Vekaleten ön yeterliliğe katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş ihaleye katılmaya 

ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi,  

e) Adayın ortak girişim olması halinde, bu Şartname ekinde yer alan standart forma uygun 

iş ortaklığı beyannamesi, 

f) 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, 

g) Ön yeterlik dokümanının satın alındığına dair belge, 

4.1. Ön yeterliğe iş ortaklığı olarak başvuruda bulunulması halinde,  

4.1.1. İş ortaklığının her bir ortağı tarafından 4.1 maddesinin (a) ve (b) bentlerinin ayrı 

ayrı sunulması zorunludur. 

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken 

kriterler:  

4.2.1. Bu madde boş bırakılmıştır. 

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:  

4.3.1. Adaylar ihale konusu iş veya benzer işlerde; son beş yıl içinde kamu veya özel 

sektörde sözleşme bedelinin en az %70'i oranında gerçekleştirdiği veya % 50'si oranında 

denetlediği veyahut yönettiği İdarece kusursuz kabul edilen benzeri işlerle ilgili deneyimini 

gösteren belgeler verecektir. 

4.3.2. İş deneyim belgesinin tutarı en az 2.000.000,00 TL olacaktır. 

4.4. Benzer iş olarak kabul edilecek işler aşağıda belirtilmiştir: 

4.4.1. Adaylar en az bir adet BSL-3 seviyesinde bir tesis yapmış olacak ve bu tesis 

uluslararası geçerliliği olan bir biyogüvenlik standardı (DSÖ, EN, US/NIH) şartlarına uygun 

olarak sertifikalandırılmış veya sertifikalandırma sürecinde olacaktır. Halen sertifikalandırma 

sürecinde olan adaylar bu durumu üstlendikleri işe ait teknik şartname ve/veya sertifikasyon 

yetkili kurumu veya uzmanı’na ait beyan ile ispatlamakla yükümlüdürler. 

5 - İhale yeterlik kriterlerini taşıyan yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır. 

6 - Ön yeterlik dokümanın görülmesi ve satın alınması: 

6.1. Ön yeterlik dokümanı Ankara Üniversitesi Rektörlüğü Bilimsel Araştırma Projeleri 

Koordinasyon Birimi Koordinatörlüğünde görülebilir ve 150,00 TL (Yüzelli Türk Lirası) karşılığı 

aynı adresten temin edilebilir.  

6.2. Ön yeterliğe başvuracak olanların ön yeterlik dokümanını satın almaları zorunludur. 

7 - Ön yeterlik başvurusu, 19.09.2013 saat 14.00’de kadar Ankara Üniversitesi Rektörlüğü 

Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi Koordinatörlüğü’ne elden teslim edilebileceği 

gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 

8 - Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler. 

9 - Söz Konusu İhale 4734-4735 sayılı Kanun hükümlerine tabi olmayıp 1.12.2003 tarihli 

2003/6554 sayılı kararname eki esasları hükümlerine göre yapılacaktır. 7349/1-1 
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ÖN YETERLİK İLANI 

Hacettepe Üniversitesi Rektörlüğü Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon 

Biriminden:  

Kablosuz Erişim Sistemi alımı işi için, 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 3 üncü 

maddesindeki (f) bendi ile geçici 4. maddesi hükümlerine dayanılarak hazırlanan 1/12/2003 tarihli 

2003/6554 sayılı kararname ekinin 19. maddesi uyarınca belli istekliler arasında ihale usulü ile 

ihale edilecektir. Ön yeterlik değerlendirmesi sonucu yeterliği tespit edilen bütün istekliler teklif 

vermeye davet edilecektir. 

İhale kayıt numarası : 2013/119303 

1 - İdarenin 

a) Adresi : Hacettepe Üniversitesi Beytepe Kampusü Rektörlük 

Binası 5. kat Bilimsel Araştırma Projeleri 

Koordinasyon Birimi Beytepe/ANKARA 

b) Telefon ve faks numarası : 0312 2976136 - 0312 2976138 

c) Elektronik posta adresi (varsa) : 

2 - Ön yeterlik konusu malın 

a) Niteliği, türü ve miktarı 1 - Kablosuz Erişim Sistemi    1 sistem 

 1.1 - Kablosuz Kontrol Cihazı 

(Wireless Controller)    1 adet 

 1.2 - Ana Omurga Anahtarı   1 adet 

 1.3 - Dahili Antenli Bina İçi 

Kablosuz Erişim Cihazı 64 adet 

 1.4 - Kenar Anahtarı-48 Bağlantı 

Noktalı (Full PoE) 17 adet 

 1.5 - Kenar Anahtarı-8 Bağlantı 

Noktalı (PoE)   1 adet 

 1.6 - Kesintisiz Güç Kaynağı (Tip 1)   5 adet 

 1.7 - Kesintisiz Güç Kaynağı (Tip 2)   2 adet 

b) Teslim [yeri] : Hacettepe Üniversitesi Sıhhıye Yerleşkesi 

c) Teslim [tarihi] : Yükleniciye siparişin tebliğinden itibaren 60 gün 

içerisinde teslim edilecektir. 

3 - Ön yeterlik değerlendirmesinin 

a) Yapılacağı yer : Hacettepe Üniversitesi Beytepe Kampusü Rektörlük 

Binası 5. kat Bilimsel Araştırma Projeleri 

Koordinasyon Birimi Satınalma Birimi Toplantı 

Odası 

b) Tarihi ve saati : 18.09.2013 Çarşamba günü saat 14.00 

4 - Ön yeterlik değerlendirmesine katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile ön yeterlik 

değerlendirmesinde uygulanacak kriterler: 

4.1 - Ön yeterlik değerlendirmesine katılma şartları ve istenilen belgeler: 

Adayların aşağıda yer alan belgeleri, ön yeterlik başvuruları kapsamında sunmaları 

gerekir: 

4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odası veya ilgili meslek odası 

belgesi; 
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1) Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da esnaf 

ve sanatkârlar odasından, ilk ilan veya son başvuru tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, 

odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge, 

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya 

sanayi odasından, ilk ilan veya son başvuru tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel 

kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge, 

4.1.2. Ön yeterlik başvurusu yapmaya yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya 

imza sirküleri; 

1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları 

ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu 

bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü 

göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel 

kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 

4.1.3. Ön Yeterlik Şartnamesi ekinde yer alan standart forma uygun başvuru mektubu, 

4.1.4. Vekaleten ön yeterliliğe katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş ihaleye katılmaya 

ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi, 

4.1.5. Adayın ortak girişim olması halinde, Ön Yeterlik Şartnamesi ekinde yer alan 

standart forma uygun iş ortaklığı beyannamesi, 

4.1.6. Ön yeterlik dokümanının satın alındığına dair belge, 

Adayın iş ortaklığı olması halinde olması halinde (4.1.1), (4.1.2.), de yer alan belgelerin 

her bir ortakça ayrı ayrı verilmesi zorunludur. 

4.2 - Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler istenmeyecektir. 

4.2.1. Bu madde boş bırakılmıştır. 

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin aranacak belgeler ve bu belgelerin taşıması 

gereken kriterler; 

4.3.1 - Yetkili satıcılığı veya imalatçılığı gösteren belgeler 

İstekli, alım konusu Kesintisiz Güç Kaynaklarını teklif etmeye yetkisinin bulunduğunu 

gösteren ve kendi durumuna uygun olan belge veya belgeleri sunmak zorundadır. Bu belgeler 

şunlardır: 

a) İstekli imalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler, 

b) İstekli yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci 

olduğunu gösteren belge veya belgeler 

c) İstekli Türkiye’de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki belgelerden 

biriyle birlikte serbest bölge faaliyet belgesi. 

İş ortaklığında ortaklardan birinin, teklif edilen mallara ilişkin imalatçı veya yetkili satıcı 

yada yetkili temsilci olduğunu gösteren belgelerden birini sunması yeterlidir. 

4.3.2. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye 

cevapları ve açıklamaları içeren doküman; 

Teklif edilen malın teknik şartnamede yer alan teknik kriterlere uygunluğunu belirlemek 

amacıyla, 

4.3.2.1. Ayrıntılı teknik bilgilerinin yer aldığı teknik doküman veya katalog istekli 

tarafından sunulmalıdır. Teknik şartnameye uygunluğunun değerlendirilmesi kapsamında sunulan 

teknik dokümanların/katalogların her sayfası istekli tarafından imza-kaşeli olarak sunulacaktır. 
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4.3.2.2. Teknik şartnamenin tüm maddelerine teknik şartnameye uygunluk beyanı adı 

altında cevap verecek şekilde “Teknik Şartnameye Cevaplar” dokümanı İstekli tarafından 

hazırlanarak her sayfası imza-kaşeli olarak sunulacaktır. 

4.3.2.3. Teklif edilen malın marka ve model beyanı, 

İş ortaklıklarında teklif edilen mal esas alınarak ortaklardan biri, birkaçı veya tümü 

tarafından teklif edilen mala ilişkin olarak numune, teknik bilgilerin yer aldığı katalog, teknik 

şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman ile fotoğraf veya benzeri materyaller 

sunulur. 

5 - İhale Ön Yeterlik Şartnamesindeki katılma koşullarını taşıyan tüm yerli ve yabancı 

isteklilere açıktır. 

6 - Ön yeterlik dokümanının görülmesi ve satın alınması: 

6.1. Ön yeterlik dokümanı Hacettepe Üniversitesi Bilimsel Araştırmalar Projeleri 

Koordinasyon Birimi Satın Alma Bürosunda görülebilir ve 100.-TL karşılığı (H. Ü. Strateji 

Geliştirme Dairesi Başkanlığına ya da TR160001500158007292178645 numaralı Vakıfbank 

hesabına vergi numarasını bildirerek) yatırılan bedelin makbuzu ile H. Üniversitesi Beytepe 

Kampusü Rektörlük Binası 5. kat Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi Satınalma 

Bürosundan satın alınabilir. 

6.2. Ön yeterliğe başvuracak olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. 

7 - Ön yeterlik başvurusu, ön yeterlik değerlendirmesi 18.09.2013 Çarşamba günü saat 

14.00’a kadar Hacettepe Üniversitesi Bilimsel Araştırmalar Projeleri Koordinasyon Birimi 

Satınalma Bürosu’na elden teslim edilebileceği gibi aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla 

da gönderilebilir. 

8 - Konsorsiyum olarak başvuruda bulunamaz. 

9 - Söz Konusu İhale 4734-4735 sayılı Kanun hükümlerine tabi olmayıp 1.12.2003 tarihli 

2003/6554 sayılı kararname eki esasları hükümlerine göre yapılacaktır. 7359/1-1 

—— • —— 
YHT SETLERİNE 32 ADET RÖMORK 16 ADET DİŞLİ TEKERLEK TAKIMININ 

MALZEMESİNİN TEKNİK ŞARTNAMEYE GÖRE ALIMI 

TCDD İşletmesi YHT Bölge Müdürlüğünden: 

İhale Kayıt No : 2013 /118234 

1 - İdarenin: 

a) Adresi : TCDD İşletmesi YHT Bölge Müdürlüğü 

b) Telefon ve Faks Numarası : 0312 309 05 15 / 1737 Fax: 0312 309 05 75 

c) Elektronik Posta Adresi : 

2 - İhale konusu malın adı ve miktarı : YHT Setlerine 32 adet römork ve 16 adet dişli 

tekerlek takımın malzemesinin Teknik Şartnameye Göre Alımı. 

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

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

belirtilmiştir. 

4 - Tekliflerin TCDD İşletmesi YHT Bölge Müdürlüğü İhale Bürosuna 17/09/2013 günü 

saat 14:00’e kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır. 

5 - İhale dokümanı TCDD İşletmesi YHT Bölge Müdürlüğü İhale Bürosunda görülebilir. 

İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunlu olup TCDD İşletmesi     

2. Bölge Müdürlüğü veznesinden KDV Dâhil 250 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. 7358/1-1 
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TÜRBİN İZLEME VE VERİ KAYIT SİSTEMİNİN TEMİNİ, MONTAJI VE DEVREYE 

ALINMASI İŞİ - MAL ALIMI YAPILACAKTIR 

EÜAŞ Tunçbilek Termik Santralı İşletme Müdürlüğünden: 

 TAVŞANLI - KÜTAHYA 

EÜAŞ Tunçbilek Termik Santrali 4 ve 5. Üniteler Türbin yataklarında mevcut bulunan 

vibrasyon, genleşme alıcılarının değiştirilmesi, işletme değerlerinin anlık olarak izlenebilir ve 

kayıt altına alınabilir duruma getirilmesi ile 4 ve 5. Üniteler Kazan Besleme Pompaları (KBP) 

işletme vibrasyon değerlerinin anlık olarak izlenebilir ve kayıt altına alınabilir duruma getirilmesi 

işidir. 

İhale Kayıt Numarası : 2013/118853 

1 - İdarenin 

a) Adresi : EÜAŞ Tunçbilek Termik Santralı İşletme 

Müdürlüğü Tavşanlı - Kütahya 

b) Telefon ve faks numarası : 0274 638 30 53 – 0274 638 31 05 

c) Elektronik posta adresi (varsa) : - 

2 - İhale konusu malın 

a) Niteliği, türü ve miktarı : Türbin İzleme ve Veri Kayıt Sisteminin Temini, 

Montajı ve Devreye Alınması İşi - Mal alımı 

b) Teslim yeri : EÜAŞ Tunçbilek Termik Santralı İşletme 

Müdürlüğü 

c) Teslim süresi : FİRMA ile sözleşme imzalanmasından sonra en geç 

100 (yüz) içerisinde malzemeler işletme ambarına 

teslim edilecektir. Malzemelerin ambarımıza teslimi 

ile birlikte, 4. Ünite için çalışma şartları uygun 

olduğu takdirde FİRMA çalışmalarına başlayacaktır. 

Bundan sonra en geç 30 (otuz) gün içerisinde 

çalışmalar bitirilecektir. 4. Ünite çalışma şartlarının 

uygun olmaması halinde, bu ünitede yapılacak 

çalışma 2014 yılındaki revizyon süresi içerisinde 

gerçekleştirilecektir. 5. Ünitenin revizyonunun 

01.09.2013-15.10.2013 tarihleri arasında olması 

öngörülmektedir. Firma 5. Ünite için olan 

çalışmalarını bu süre içerisinde gerçekleştirecektir. 

Revizyon tarihlerinde bir değişiklik olması 

durumunda EÜAŞ Firma’ya en az 7 (yedi) gün 

önceden bu durumu yazılı olarak bildirecektir. 

3 - İhalenin 

a) Yapılacağı yer : EÜAŞ Tunçbilek Termik Santralı İşletme 

Müdürlüğü 

b) Tarihi ve saati : 18.09.2013, saat 15:00 

4 - İhale, bu Şartnamedeki katılma koşullarını taşıyan tüm yerli ve yabancı isteklilere 

açıktır. 

5 - İhale dokümanı EÜAŞ Tunçbilek Termik Santralı İşletme Müdürlüğü Tavşanlı-

Kütahya adresinde görülebilir ve 50,00,-TL karşılığı aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif 

verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. 

6 - Teklifler en geç 18.09.2013 tarihi, saat 15:00’e kadar EÜAŞ Tunçbilek Termik 

Santralı İşletme Müdürlüğü Muhaberat Servisi'ne verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta 

vasıtasıyla da gönderilebilir. Posta vb. yollarla gönderilen tekliflerde gecikme olması durumunda 

sorumluluk istekliye aittir. 
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7 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 90 (doksan) takvim 
günüdür. 

8 - Konsorsiyum olarak başvuruda bulunulamaz. 
9 - İhaleye katılacak firmalar Euro bazında fiyat vereceklerdir. Teklif edilen bedelin % 3'ünden 

az olmamak üzere, isteklice belirlenecek tutarda geçici teminat verilecektir. 
10 - Bu ihalede kısmi teklif verilemez. 
11 - Bu ilanda bulunmayan hükümler hakkında teknik ve idari şartnamedeki hükümler 

aynen geçerlidir. 
12 - Bu ihale ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç, 4734 ve 4735 sayılı yasalara 

tabi olmayıp, Şirketimizin Satın Alma ve İhale Yönetmeliğinin usul ve esasları doğrultusunda 
yapılacaktır. 

NOT: İhalelerimiz www.euas.gov.tr ve www.tutes.gov.tr adreslerinden takip edilebilir. 
 7334/1-1 

—— • —— 
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 134 TL ile en çok 104.340 TL arasında değişen; 05.09.2013 

günü saat 16.00'ya kadar yatırılması gereken güvence tutarı da en az 14 TL, en çok 10.434 TL 
arasında olan, cinsi, miktarı, bulunduğu yeri, özellikleri, satışa esas bedeli ve güvence tutarı ayrı 
ayrı şartname eki listede gösterilen seperatör aksamı, granit, çelik ve ağaç kapı, elektronik eşya ve 
muhtelif eşyalar vb. 49 grup eşya açık artırma suretiyle, Sevgi Mahallesi 905 Sk. No:1 Gaziemir/ 
İZMİR adresindeki ihale salonunda 06.09.2013 tarihinde saat 09.30'da satışa sunulacaktır. Satışa 
sunulan eşyalar ve söz konusu ihale hakkında ayrıntılı bilgiye www.gtb.gov.tr internet adresimiz 
ile (0)(232)(274 28 52) numaralı telefondan ulaşılabilir. 

2 - Kimliklerini belirlemeye yarayan belge, gerçek kişilerin T.C. kimlik numarası ve 
ikametgâh beyanı, tüzel kişilerin vergi kimlik numarası ve işyeri merkezi beyanı, güvencenin 
yatırıldığına ilişkin belge, vekil olarak katılanlar için vekâletname aslı veya noter onaylı örneği, 
tüzel kişiler adına katılacaklardan, yetki belgesinin aslı veya noter onaylı örneğinin veya 
vekaletname kartının satış günü ihale salonunda ibraz edilmesi gerekir. 

3 - Bu ilanda bulunmayan hususlarda şartname ve eki listelerde belirtilen hükümler 
geçerlidir. Açık Artırma Yöntemiyle Eşya Satış Şartnamesi ve ekleri 10,00 TL bedel karşılığı 
İzmir Tasfiye İşletme Müdürlüğü ile Ege Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğünden alınabilir. 

İlan olunur. 7336/1-1 
—— • —— 

4458 SAYILIGÜMRÜK MEVZUATI İLE 5607 SAYILI KAÇAKÇILIKLA MÜCADELE 
KANUNUN 10. VE 16. MADDESİNE GÖRE TASFİYELİK HALE GELEN 

ARAÇ/EŞYA SATILACAKTIR 
Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Uludağ Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü Bursa 

Tasfiye İşletme Müdürlüğünden:  
1 - Satışa esas bedeli en az 680,43.-TL ile en çok 59.000.-TL arasında değişen; 

16/09/2013 günü saat 16.00’a kadar yatırılması gereken güvence tutarı da en az 68,00.- TL en çok 
5.900.-TL arasında olan, cinsi, miktarı, bulunduğu yeri, özellikleri, satışa esas bedeli ve güvence 
tutarı ayrı ayrı şartname eki listede gösterilen 38 adet eşya/araç (B.Oto, Otobüs, Katamaran, 
Kamyonet, Kamyon, Tekne, Tanker ve Arazi Taşıtı v.b) açık artırma suretiyle, Osmangazi 
Belediye Spor Kulübü Akpınar Kültür Sanat ve Spor Merkezi Akpınar Mah. 1050 Konutlar 
Osmangazi/BURSA adresindeki ihale salonunda 17/09/2013 günü saat 10.00’da satışa 
sunulacaktır. Satışa sunulan eşya/araç ve söz konusu ihale hakkında ayrıntılı bilgiye 
www.gumrukticaret.gov.tr internet adreslerimiz ile (0) (224) (243 43 30) 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 
Vekâletname kartının satış günü ihale salonunda ibraz edilmesi gerekir. 

3 - Bu ilanda bulunmayan hususlarda şartname ve eki listelerde belirtilen hükümler 
geçerlidir. Açık artırma yöntemi ile eşya satış şartnamesi ve ekleri 10,00 TL (KDV dâhil) bedel 
karşılığı Tasfiye İşletme Müdürlüğü ile Uludağ Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğünden 
alınabilir. 

İlan olunur. 7338/1-1 
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KAT KARŞILIĞI İKMAL İNŞAATI YAPTIRILACAKTIR 

Sincan Belediye Başkanlığından: 

1. İDAREYE İLİŞKİN BİLGİLER: 

1.1. İdarenin: 

a) Adı : Sincan Belediye Başkanlığı 

b) Adresi : Tandoğan Mah. Billur Sokak No: 8   06930 Sincan/ 

ANKARA 

c) Telefon numarası : 0 312 271 12 69-444 4 762 

ç) Faks numarası : 0 312 271 12 72 

d) Elektronik posta adresi : sincanbelediyesi@sincan.bel.tr. 

e) İlgili personel : Abdulkadir SAĞLAM - Hamdi DİLEK - Yasemin Serap 

İŞLEYEN 

1.2. İstekliler, ihaleye ilişkin bilgileri yukarıdaki adres ve numaralardan görevli personelle 

irtibat kurmak suretiyle temin edebilirler. 

2. İHALENİN ADI VE KONUSU: 

2.1. İhalenin adı: 697 Ada 1 Parsel Üzerine Yatay Kat Karşılığı İkmal İnşaatı Yapımı İşi 

2.2. İhalenin konusu; Ankara İli Sincan İlçesi Temelli Bölgesi İmarın 697 Ada 1 parselini 

teşkil eden taşınmaz üzerine yapılacak İkmal İnşaatının, ihale şartnamesi, ilanda belirtilen şartlar 

ve sözleşme hükümleri gereği 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 35/A maddesi uyarınca 

“Kapalı Teklif Usulü” ile Kat Karşılığı inşaat yaptırılması işidir. 

3. TAŞINMAZIN EVSAFI, MUHAMMEN BEDELİ: 

3.1. Ankara İli Sincan İlçesi Temelli Bölgesi 697 Ada 1 Parselde kayıtlı 14.000 m2 arsa 

alanına sahip 5637,60 m2 inşaat alanı olup projesine göre ; % 38,89’u bitmiştir. 

3.2. Muhammen bedeli 2.657.060,00 TL, geçici teminat miktarı 79.711,80 TL’dir. 

4 - İHALE TARİH, SAAT VE YERİ: 

4.1. Yukarıda özellikleri belirtilen taşınmazın ihalesi, Tandoğan Mah. Billur sokak No: 8 

2. Kat Belediye Meclis Salonu 06930 Sincan/ANKARA adresinde 11.09.2013 tarihinde saat: 

14:00’da Belediye Encümeni huzurunda yapılacaktır. Teklifler ihale tarih ve saatine kadar aynı 

adrese teslim edilecektir. Yapılan ihaleden sonuç alınamaması ve/veya ihaleye katılımın 

olmaması halinde aynı şartlarla ihale komisyonunca uygun görülmesi halinde; aşağıda belirtilen 

gün ve saatte istekliler arasında PAZARLIK YÖNTEMİ uygulanacaktır. 

İhale tarihinden itibaren 15 gün içerisinde istekli olması durumunda 25.09.2013 tarihinde, 

saat 14:00’de Pazarlık Yöntemi uygulanacak olup, talipli olmaması veya sonuç alınamaması 

halinde ihale iptal edilecektir. 

5 - İHALE ŞARTNAMESİNİN GÖRÜLMESİ VE TEMİNİ: 

5.1. İhaleye ait şartname aşağıda belirtilen adreste bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, 

ihaleye teklif verecek olanların idarece onaylanmış şartnameyi satın alması zorunludur. 

a) Şartnamenin görülebileceği ve satın alınabileceği yer: Tandoğan Mah. Billur Sok. No:8 

1. Kat Destek Hizmetleri Müdürlüğü Sincan/ANKARA 

b) Şartname satış bedeli: 250,00 TL (İkiyüzelli Türk Lirası)’dır. 

6 - İHALEYE KATILABİLME ve YETERLİK ŞARTLARI: 

6.1. İhaleye katılmak isteyen isteklilerin ihale tarih ve saatine kadar aşağıdaki evrakları 

hazırlayarak İdareye teslim etmeleri gerekmektedir. 

6.1.1. İstekli Gerçek Kişi İse: 

a) Kanuni ikametgâh belgesi (Telefon ve varsa fax numarası belgeye eklenecektir.), 
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b) Ticaret ve Sanayi Odası veya Esnaf ve Sanatkarlar Odasına kayıtlı olduğunu gösterir 

belge, 

c) Noter tasdikli imza beyannamesi, 

ç) İstekliler adına vekâleten iştirak ediliyor ise, istekli adına teklifte bulunacak kimselerin 

vekâletnameleri ile vekâleten iştirak edenin noter tasdikli imza sirküleri ve/veya imza 

beyannamesi, 

d) İhaleye iştirak eden taraflardan her sayfası ayrı ayrı imzalanmış şartname ve İhale 

dosyasının satın alındığına dair belgenin aslı, 

e) Noter onaylı Nüfus Cüzdanı Fotokopisi veya Onaylı Nüfus cüzdanı sureti, 

f) Geçici teminatın ödendiğine dair makbuz veya bankalardan alınmış Geçici teminat 

mektubu (devlet tahvili veya hazine kefaletine haiz tahviller kabul edilir), 

6.1.2. İstekli Tüzel Kişilik İse: 

a) İsteklinin ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından 

veya diğer resmi makamlardan tüzel kişiliğin siciline kayıtlı ve halen faaliyette olduğuna dair 

ihale yılı içinde alınmış belge, 

b) Tüzel kişiliğin imza ve yetki sirkülerinin ve/veya tüzel kişilik adına ihaleye girecek 

kimse veya kimselerin bu tüzel kişiliğin vekili olduğuna dair noterden onaylı vekâletname ve 

vekile ait imza sirküleri ve/veya imza beyannamesi, 

c) Türkiye’de tebligat için adres göstermesi ve telefon bildirmesi (yazılı olarak), 

ç) Şartnamede belirtilen geçici teminatın ödendiğine dair makbuz, belge veya bankalardan 

alınmış Geçici teminat mektubu (devlet tahvili veya hazine kefaletine haiz tahviller kabul edilir), 

d) İhaleye iştirak eden taraflardan her sayfası ayrı ayrı imzalanmış şartname ve İhale 

dosyasının satın alındığına dair belgenin aslı, 

6.2. İstekliler, başvuru dilekçesi ile birlikte; 

a) Teklif mektubu 

b) Ortak girişim olması halinde noter tasdikli Ortak Girişim Beyannamesi ile ortaklarca 

imzalanmış Ortaklık Sözleşmesini, 

c) Gelir ve Kurumlar Vergisi Borcu olmadığına dair belge, 

d) Mali Durum Bildirisi ve belgelerini, 

e) Teknik personel taahhütnamesini, 

f) Halen taahhüdündeki işler bildirisi ve belgelerini, 

g) Firmanın faaliyet süresi ile ilgili beyanı ve belgeleri, 

h) 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa göre cezalı olmadığına dair beyanlarını, 

ı) İş yeri görme belgesini, 

i) Müteahhitlik yaptığına dair belge (A Grubu) veya Kamu İhale Tebliğinin (Benzer işlere 

dair tebliğ) Benzer İş Grupları Listesi (A) Üst Yapı (Bina) Grubu İşler III. Grup İşler’e uygun 

benzer İş Bitirme Belgelerinin aslını sunacaklardır. 

j) Kalite ve Standarda İlişkin Belgeler: İstekliler; ihale konusu iş ile ilgili TSE’den veya 

Uluslar Arası Akreditasyon Formu karşılıklı tanınma anlaşmasında yer alan ulusal akreditasyon 

kurumlarınca akredite edilmiş belgelendirme kuruluşlarından alınmış ISO 9001; 2008 Kalite 

Yönetim Sistem Belgesinin verilmesi idarece tercih sebebi olabilecektir. ISO 14001 Çevre 

Yönetim Sistemi Kalite Belgesi ile OHSAS 18001 İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Kalite Belgeleri 

tekliflerin aynı olması durumunda idarece tercih sebebi olabilecektir. 

7 - İhaleye iştirak edenler şartnameyi kabul etmiş sayılırlar. 

8 - İhale şartnamesinin posta yoluyla satışı yapılmayacaktır. 

9 - İhale yapıp yapmamakta ve uygun bedeli tespitte Belediye Encümeni serbesttir. 

 7330/1-1 
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TAŞINMAZLAR SATILACAKTIR 

Karabük Belediye Başkanlığından: 

İLİ : KARABÜK 

İLÇESİ : MERKEZ 

MAHALLESİ : YENİŞEHİR (PTT YANI KÜTÜPHANE BİNASI) 

ADA PERSEL : 68-47 

YÜZ ÖLÇÜMÜ : 1226.90 M2 

 

Sıra 

No 

Arsa 

Payı 

Kat 

No 

Bölüm 

No 

Brüt 

M2 Nevi 

Satış 

Bedeli Teminatı 

İhale 

Saati 

1 114/1226 ZEMİN 1 383.16 İŞYERİ 1.670.000 TL. 50.100 TL. 15:00 

3 17/1226 ZEMİN 3   57.05 İŞYERİ    295.000 TL.   8.850 TL. 15:15 

4 112/1226 ZEMİN 4 376.12 İŞYERİ 1.655.000 TL. 49.650 TL. 15:30 

5 81/1226 BİRİNCİ 5 271.07 İŞYERİ    950.000 TL. 28.500 TL. 15:45 

 

1 - Yukarıda tapu kaydı ve diğer özellikleri belirtilen taşınmazların satışı 2886 sayılı 

yasanın 35/a. maddesine göre kapalı teklif usulü ihale ile 12 Eylül 2013 Perşembe günü 

yapılacaktır. 

2 - İhale Bayır Mahalle Kemal Güneş Caddesi No: 139 Karabük adresinde Belediye 

Encümen odasında yapılacaktır. 

3 - Satış bedelleri KDV hariç olup istekli tarafından ayrıca vergi dairesine mevzuattaki 

katma değer vergisine göre ödenecektir. 

4 - 5 Nolu bağımsız bölüm kafeterya olarak faaliyet gösterecektir. 

5 - İHALEYE KATILMAK İSTEYENLERDEN İSTENECEK BELGELER 

1 - Türkiye de tebligat için adres göstermek. 

2 - Geçici teminat bedeli makbuzu veya teminat olarak kabul edilen diğer değerleri 

vermek. 

3 - Şartname alındığına dair belge 

4 - Gerçek kişiler için Nüfus cüzdanı sureti (Nüfus Müdürlüğünden) 

5 - Gerçek kişiler için yerleşim belgesi (Nüfus Müdürlüğünden ) 

6 - Gerçek kişiler kayıtlı ise ilgili oda veya meslek odası belgesi 2013 yılı içerisinde 

alınmış 

7 - İmza beyannamesi, vekâleten katılımlarda vekâletname ve vekilin imza beyannamesi 

noterden 

8 - Tüzel kişi olması halinde mevzuatı gereği tüzel kişiliğin sicile kayıtlı bulunduğu 

ticaret sanayi veya ilgili meslek odasından 2013 yılı içerisinde alınmış tüzel kişiliğin sicile kayıtlı 

olduğunu gösterir belge 

9 - Tüzel kişiliğin imza sirküleri vekâleten katılımlarda vekâletname ve vekilin imza 

beyannamesi noterden 

10 - Ortak girişimlerde noter tasdikli ortak girişim beyannamesi 

6 - Belediyemiz ihaleyi yapıp yapmamakta ve uygun bedeli tespitte serbesttir. 

7 - İhale ile ilgili şartname 20,00 TL olup, Belediye Mali Hizmetler Müdürlüğünden 

temin edilebilir. 

İş bu ihale ilanı 7 (Yedi) maddeden ibaret olup, her türlü anlaşmazlıkların çözüm yeri 

Karabük Mahkemeleri ve İcra Daireleridir. 

Bilgi edinmek için www.karabuk.bel.tr. İlanlar bölümü web sitemizden görülebilir. 

İlan olunur. 7301/1-1 
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PANCAR TOPRAĞI VE ÇAMUR HAVUZLARININ TEMİZLENMESİ 

HİZMETİ ALINACAKTIR 

Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Kırşehir Şeker Fabrikası Müdürlüğünden: 

Fabrikamız Pancar Toprağı ve Çamur Havuzlarının Temizlenmesi hizmet Alımı işi 

T.Ş.F.A.Ş. Mal ve Hizmet Alımı Yönetmeliği Esasları dahilinde Açık İhale Usulü ile ihale 

edilecektir. 

İhale kayıt numarası : 2013/120430 

1 - İdarenin 

a) Adresi : Akçaağıl Köyü Şeker Fabrikası Mevkii 40200 -

KIRŞEHİR 

b) Telefon ve faks numarası : 0 386 221 61 30-37 / 0386 221 61 38 

c) Elektronik posta adresi (varsa) : kirsehirseker@turkseker.gov.tr 

2 - İhale konusu hizmetin 

a) Niteliği, türü ve miktarı : Fabrikamıza ait 1 adet  Çamur havuzunda bulunan 

tahmini 26.447 m³ Pancar toprağı ve çamuru içeren 

hafriyatın 2 adet lastik tekerli yükleyici (veya 

muadili) ve en az 5 nakliye ekipmanı ile 

temizlenmesi, idarenin göstereceği toprak döküm 

yerlerine nakledilmesi ve tesviye edilmesi işidir. 

b) Yapılacağı yer : Kırşehir Şeker Fabrikası 

c) İşin süresi : 30 Takvim Günü 

3 - İhalenin 

a) Yapılacağı yer : Akçaağıl Köyü Şeker Fabrikası Mevkii 40200 - 

KIRŞEHİR 

b) Tarihi ve saati : 10.09.2013 Salı Günü - Saat 14:00 

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde 

uygulanacak kriterler: 

4.1 - İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: 

4.1.1 - 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, Türkiye Odalar ve Borsalar 

Birliği veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından 

ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz 

olarak bu şartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun belge, 
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4.2 - Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin aranacak belgeler ve bu belgelerin taşıması 

gereken kriterler: 

4.2.1 - İş deneyim belgesi: 

İlk ilan tarihinden geriye doğru son beş yıl içinde kabul işlemleri tamamlanan ihale 

konusu iş veya benzer işlerle ilgili deneyimi gösteren ve teklif edilen bedelin %30 oranından az 

olmamak üzere, tek sözleşmeye ilişkin iş deneyimini gösteren belgesi, 

4.3. - İş deneyimi gösteren belgeler : 

4.3.1. Bu ihalede benzer iş olarak Her türlü kazı, harfiyat ve nakliye işleri kabul 

edilecektir. 

5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir. 

6 - İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir. 

7 - İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 

7.1 - İhale dokümanı, İdarenin adresinde görülebilir ve TL 59,00 (Ellidokuz Türk Lirası) 

karşılığı aynı adresten satın alınabilir. 

7.2 - İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. 

8 - Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Akçaağıl Köyü Şeker Fabrikası Mevkii 40200-

KIRŞEHİR/Kırşehir Şeker Fabrikası Haberleşme Servisi adresine elden teslim edilebileceği gibi, 

aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 

9 - İstekliler tekliflerini, götürü bedel üzerinden verecektir. İhale sonucu, üzerine ihale 

yapılan istekliyle götürü bedel sözleşme imzalanacaktır. Bu ihalede, işin tamamı için teklif 

verilecektir. 

10 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri 

tutarda geçici teminat vereceklerdir. 

11 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 45 (Kırkbeş) takvim 

günüdür. 

12 - Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler. 

13 - İhalede, gerektiğinde açık eksiltme ve pazarlık yapılabileceğinden, isteklilerin veya 

kanuni temsilcilerinin İhale günü ve saatinde Fabrikamızda hazır bulunmaları gerekmektedir. 

14 - Bu ihale, (Ceza ve Yasaklamalarla ilgili hususlar hariç ) 4734 Sayılı Kamu İhale 

Kanununun 3. maddesi (g) bendine istinaden 4734 ve 4735 Sayılı Kanunlarla bunları tadil eden 

kanunlara tabi değildir. İdare ihaleyi yapıp yapmamakta veya kısmen yapmakta serbesttir. 

 7383/1-1 

————— 

10 T/H - 10 BAR SKOÇ TİP ALEV DUMAN BORULU DOYMUŞ BUHAR KAZANI 

SATIN ALINACAKTIR 

10 T/H - 10 BAR SKOÇ TİP, ALEV DUMAN BORULU DOYMUŞ BUHAR KAZANI 

(NAKLİYE, MONTAJ VE DEMONTAJ DAHİL, BACA HARİÇ) alımı T.Ş.F.A.Ş. Mal ve 

Hizmet Alımı Yönetmeliği Esasları dahilinde Açık İhale Usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin 

ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:  

İhale Kayıt Numarası :  2013/120461 

1 - İdarenin 

a) Adresi : Akçaağıl Köyü Şeker Fabrikası Mevkii 40200 - 

KIRŞEHİR 

b) Telefon ve faks numarası : 3862216130 - 3862216138 

c) Elektronik posta adresi : kirsehirseker@turkseker.gov.tr 

2 - İhale konusu malın 

a) Niteliği, türü ve miktarı  : 10 t/h - 10 bar Skoç Tip, Alev Duman Borulu 

Doymuş Buhar Kazanı (Nakliye, montaj ve 

demontaj dahil, baca hariç), 1 (Bir) adet 

b) Teslim yerleri  : Kırşehir Şeker Fabrikası 
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c) Teslim tarihi : Sözleşmenin imzalanmasını müteakip sözleşmenin 

imzalanmasını müteakip, Yüklenici firma tarafından 

buhar kazanının paket olarak bir bütün halinde 

imalatının bitirilerek nakledilmeye hazır hale 

getirilmesi 65 (altmışbeş) takvim günü sonunda 

gerçekleştirilecektir. Buhar kazanının Fabrikamız 

Malzeme Ambarı tarafından teslim alınmasını 

müteakip montaj ve devreye alma işleri, yüklenici 

firmanın süpervizörlüğünde gerçekleştirilecektir. 

Montaj ve devreye alma işleri en geç 10 (on) takvim 

günü sonunda bitirilecektir. 

3 - İhalenin 

a) Yapılacağı yer : Akçaağıl Köyü Şeker Fabrikası Mevkii 40200 - 

KIRŞEHİR 

b) Tarihi ve saati : 11.09.2013 Çarşamba Günü - Saat 14:00 

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde 

uygulanacak kriterler: 

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:  

4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da ilgili Esnaf ve 

Sanatkarlar Odası belgesi;  

4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda 

alınmış, ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasına ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odasına 

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 İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.  

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.  

4.1.5. İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.  

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken 

kriterler: 

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir. 

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken 

kriterler:  

4.3.1 - Teklif sahipleri, aşağıda belirtilen belge ve sertifikaları (geçerlilik süreleri 

dolmamış olacaktır) teklif dosyalarında sunmak zorundadır. İstenilen belge ve sertifikaların eksik 

olması durumunda teklifleri değerlendirilme dışı bırakılacaktır. 

- TSE-EN-ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistemi Sertifikası  

- Türk Loydu Kaynakçı Sınıflandırma Sertifikası (EN 287-1) 

- İmalat sürecinde çalıştıracağı personelinin sertifikaları 

- Türk Loydu İşyeri Yeterlilik Belgesi 
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- TÜV AD 2000-Merkblatt HP O ve EN ISO 3834-2 

- TS 377 EN 12953 Türk Standartlarına Uygunluk Belgesi 

4.3.1.1 - Teklif edilecek kazanın tam yükteki ısıl verimi; 

Radyasyon kaybı düşüldükten sonra Ekonomizersiz minimum % 88, Ekonomizerli 

minimum % 92 olacaktır. Hesaplamalarda radyasyon kaybı % 1 olarak kabul edilecektir. Teklif 

edilecek kazanın Ekonomizersiz ve Ekonomizerli olmak üzere 1/4, 1/2, 3/4 ve tam kapasiteli 

yüklerdeki verimleri ve saatlik yakıt sarfiyatlarını teklifte belirtilecektir. 

4.3.1.2 - Baca gazı emisyon değerleri;  

Brülörün tüm ayar sahası içinde, 5491 sayılı Çevre Kanunu’nun ilgili hükümleri gereğince 

03 Temmuz 2009 tarih, 27277 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Sanayi Kaynaklı Hava 

Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği”nde belirtilen müsaade edilebilir sınır değerlerin altında 

olacaktır. Bu değerler teklifte belirtilecektir.  

4.3.2 - İsteklinin alım konusu malın imalatçısı veya Yetkili satıcısı olduğunu gösteren 

belgeleri teklif zarfıyla beraber verilecektir. İsteklinin imalatçı olduğu aşağıdaki belgeler ile 

tevsik edilir.  

a) Aday veya istekli adına düzenlenmiş sanayi sicil belgesi,  

b) Aday veya isteklinin üyesi olduğu meslek odası tarafından aday veya istekli adına 

düzenlenmiş kapasite raporu, 

c) Aday veya isteklinin üyesi olduğu meslek odası tarafından aday veya istekli adına 

düzenlenmiş imalat yeterlilik belgesi. Aday veya isteklinin imalatçı olduğu bu belgelerden birini 

sunması ile tevsik edilir.  

4.3.3 - Yukarıda belirtilen verilmesi zorunlu belgelerin haricinde imalat ve montaj 

aşamasında verilmesi gerekli ve Teknik şartnamede detayları belirtilen belgeler, projeler, teknik 

çizimler ve referans listeleri İdaremize sunulacaktır. 

5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.  

6 - İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.  

7 - İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:  

7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 118,00 TRY (Türk Lirası) karşılığı 

Kırşehir Şeker Fabrikası - Ticaret Servisi adresinden satın alınabilir.  

7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.  

8 - Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Akçaağıl Köyü Şeker Fabrikası Mevkii - Kırşehir 

Şeker Fabrikası Haberleşme Servisi adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli 

taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.  

9 - İstekliler tekliflerini, götürü bedel üzerinden verecektir. İhale sonucu, üzerine ihale 

yapılan istekliyle götürü bedel sözleşme imzalanacaktır. Bu ihalede, işin tamamı için teklif 

verilecektir.  

10 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri 

tutarda geçici teminat vereceklerdir.  

11 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 45 (Kırkbeş) takvim 

günüdür.  

12 - Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 

13 - İhalede, gerektiğinde açık eksiltme ve pazarlık yapılabileceğinden, isteklilerin veya 

kanuni temsilcilerinin İhale günü ve saatinde Fabrikamızda hazır bulunmaları gerekmektedir. 

14 - Bu ihale, (Ceza ve Yasaklamalarla ilgili hususlar hariç ) 4734 Sayılı Kamu İhale 

Kanununun 3 (g) maddesi bendine istinaden 4734 ve 4735 Sayılı Kanunlarla bunları tadil eden 

kanunlara tabi değildir. İdare ihaleyi yapıp yapmamakta veya kısmen yapmakta serbesttir. 

 7384/1-1 
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İKMAL ENH YAPIM İŞİ KAPALI ZARF TEKLİF ALMA USULÜ 

İLE İHALE EDİLECEKTİR 

Adıyaman-Gölbaşı Organize Sanayi Bölgesi Müteşebbis Heyet Başkanlığından:  

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının kredi desteği ile Müteşebbis Heyet 

Başkanlığımızın sorumluluğu altında yapılacak olan Adıyaman-Gölbaşı Organize Sanayi 

Bölgesine ait ikmal enerji nakil hattı yapım işi, birim fiyat esası ve birim fiyatların her biri için 

geçerli olmak üzere işin tümüne indirim verilmek suretiyle, kapalı zarf teklif alma usulü ile ihale 
edilecektir. 

1 - İdarenin 

Adresi : Hükümet Konağı 02500 Gölbaşı/ADIYAMAN 

2 - İhale konusu yapım işinin 

a) Niteliği, türü ve miktarı : İkmal ENH yapım işi 

b) Yapılacağı yer : Gölbaşı/ADIYAMAN 
c) İşe başlama tarihi : Sözleşmenin noterce tescil edildiği günden 

itibaren en geç 5 (Beş) gün içinde yer teslimi 

yapılarak işe başlanacaktır. 

d) İşin süresi : 30/11/2013 tarihine kadar tamamlanacaktır.  

e) Keşif bedeli (2013 Tedaş B.F. ile) : 450.000.-TL 

f) Geçici teminatı : 31.500.-TL 
3 - İhalenin 

a) Yapılacağı yer : Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Mustafa 

Kemal Mah. Dumlupınar Bulvarı Eskişehir 

Yolu. 2151 Cad. No: 154 8. Kat Toplantı Salonu 

Söğütözü- ANKARA 

b) Tarihi ve saati : 12/09/2013 - Saat  10.00 
4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde 

uygulanacak kriterler: 

İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında 

sunmaları gerekir: 

A) Tebligat için adres beyanı, ayrıca irtibat için telefon numarası ve faks numarası ile 

varsa elektronik posta adresini, uyruğunu,  TC kimlik numarasını ve vergi kimlik numarasını 
içeren, İhale Komisyonu Başkanlığına hitaben yazılacak başvuru mektubu. 

B) Mesleki ve Teknik Yeterliğe İlişkin Belgeler.  

1) Mevzuat gereği kayıtlı olunan Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da Esnaf ve Sanatkar 

Odası veya ilgili Meslek Odası Belgesi. 

2) Teklif vermeye yetkili olunduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri. 

3) Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişiye ait noter tasdikli 
Vekaletname ile noter tasdikli İmza Beyannamesi. 

4) İş Deneyim Belgesi. 

İsteklinin, Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde yazılı esas ve usullere uygun 

olarak, kamu veya özel sektöre bedel içeren tek bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ihale 

konusu iş veya benzer işlere ilişkin olarak, idarece kusursuz kabul edilecek şekilde 

gerçekleştirildiğini veya denetlendiğini veyahut yönetildiğini gösteren, istekli tarafından teklif 
edilen bedelin en az % 80’ i oranında ihale konusu iş veya benzer bir işle ilgili İş Deneyim 

Belgesinin aslının sunulması zorunludur. Bu iş deneyim belgesini tevsik amacıyla belge vermeye 

yetkili kurum veya kuruluşa ibraz edilen diğer belgelerin aslı veya noter tasdikli örneklerinin de 

sunulması gerekmektedir 

İş deneyiminde değerlendirilecek benzer işler; havai veya yer altı kablolu ENH, trafo 

indirici ve dağıtım merkezi, şalt tesisleri, OG kompanzasyon tesisleri, AG-OG dağıtım şebekesi 

veya harici aydınlatma şebekesi yapımı işleridir. 

İş deneyim belgesi yerine diplomalarını sunmak suretiyle, ihaleye girecek olan mühendis 

ve mimarlar için, Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 48.7. maddesi kapsamında 

değerlendirilmek üzere, Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümleri ihale konusu iş veya benzer 

işe denk sayılacaktır. Bu istekliler Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 39. 

maddesinde belirtilen gerekli belgeleri sunmak zorundadır. 
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5) İdari Şartnamede belirtilen yapı araçları ve teknik personele ait taahhütname. 

C) Ekonomik ve Mali Yeterliğe İlişkin Belgeler.  

1) Keşif bedelinin en az %20’si oranında, bankalar nezdindeki kullanılmamış nakit 

kredisini ve aynı oranda kullanılmamış teminat kredisini gösterir, ilk ilan tarihinden sonra 

bankalardan alınacak belge. (Bu belge, ilgili bankanın genel müdürlüğünden teyit ettirilecektir. 

Faks ile yapılan teyitler, banka şubesinin en az iki yetkilisinin imzasını taşımalıdır.) 

2) Bildirim tarihindeki mevduat ve kredi durumu gösterir, kendi beyanı mali durum 

bildirimi.    

D) Tüzel kişi tarafından iş deneyimi 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 belge. 

E) Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere, en az beş yıldır en az % 51 

hissesine sahip mimar veya mühendis ortağının mezuniyet belgesinin sunulması durumunda; 

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 beş yıldır kesintisiz olarak bu şartın 

korunduğunu gösteren belge. 

F) Ortağı olduğu veya hissedarı bulunduğu tüzel kişiliklere ilişkin beyanname. 

G) Keşif bedelinin %7’si oranında, İdari Şartnamede belirlenen niteliklere ve ekindeki 

form örneğine uygun olarak, Müteşebbis Heyet Başkanlığımız adına alınacak Geçici Teminat. 

H) Son beş yılda bitirilen işlere ait taahhüt bildirimi.  

İ) İhale dokümanının satın alındığına dair belge. 

J) İç Zarf. 

Şekli ve içeriği idari şartnamede belirlenen esaslara ve ekindeki form örneğine uygun 

olarak hazırlanacak kapalı zarf içerisinde teklif mektubunu içeren iç zarf 

Kapalı zarf içerisinde teklif mektubunu içeren iç zarf da dahil olmak üzere ihaleye 

katılabilme şartı olarak yukarıda istenilen bütün belgeler dış zarfa konularak oluşturulacak teklif 

dosyasının, en geç ihale günü saat 10.00’a kadar, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Mustafa 

Kemal Mah. Dumlupınar Bulvarı Eskişehir Yolu. 2151 Cad. No: 154 8. Kat 826 nolu oda 

Söğütözü-ANKARA adresine verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da 

gönderilebilir. Belirtilen gün ve saatten sonra teslim edilen veya postadaki gecikmeler nedeniyle 

ulaşmayan teklifler dikkate alınmaz. 

İsteklilerce sunulacak Türkçe dışındaki belgelerin, idari şartnamenin 7.3 uncu maddesinde 

belirtilen niteliklere uygun olarak sunulması gerekir. 

5 - İsteklilerin gerçek veya tüzel kişi olması zorunludur. Ortak Girişim (iş ortaklığı veya 

konsorsiyum) kabul edilmez. 

6 - İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.  

7 - İhale dokümanı Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Mustafa Kemal Mah. 

Dumlupınar Bulvarı Eskişehir Yolu. 2151 Cad. No: 154 8. Kat 826 nolu odasında veya 

Adıyaman-Gölbaşı Organize Sanayi Bölgesi Müteşebbis Heyet Başkanlığının, Hükümet Konağı 

02500 Gölbaşı/ADIYAMAN adreslerinde görülebilir veya 250.- TL karşılığı Bilim, Sanayi ve 

Teknoloji Bakanlığı Mustafa Kemal Mah. Dumlupınar Bulvarı Eskişehir Yolu. 2151 Cad. No: 

154 8.Kat 826 nolu odasından temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını 

satın almaları zorunludur.  

8 - İstekliler tekliflerini, birim fiyatların her biri için geçerli olmak üzere işin tümüne 

indirim vermek suretiyle birim fiyat esası üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale 

yapılan istekli ile keşif bedeline teklif edilen indirim oranının uygulanması sonucu bulunan 

toplam sözleşme bedeli üzerinden birim fiyat esaslı sözleşme düzenlenecektir. 

9 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 (Altmış) takvim 

günü olmalıdır.  

10 - Müteşebbis Heyetimiz, Kamu İhale Kanununa tabi değildir. 

 7303/2-2 
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TAŞINMAZ SATIŞI YAPILACAKTIR 

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığından: 

Mülkiyeti Belediyemize ait ve aşağıda özellikleri belirtilen taşınmazın satışı işinin ihalesi 

yapılacaktır. 

1) Encümen Kayıt No : 1932 

2) Taşınmaza Dair Bilgiler : 

a) İli : İstanbul 

b) İlçesi : Kağıthane 

c) Cinsi : Arsa 

d) Pafta No : 247DYIA 

e) Ada No : 6895 

f) Parsel No : 2 

g) Yüzölçümü : 2.134,10 m² 

h) Satılacak Hisse Oranı : Tamamı 

ı) Vakfiye : Yok 

j) Halihazır : İşgalli 

k) İmar Durumu : Konut Alanı. Konut Yapı Kooperatifi dışında kullanış 

getirilemez. 

l) Adres (Cadde-Sokak-No) : Merkez Mah. Kayapınar Sok. 

3) Muhammen Bedeli : 3.414.560.-TL 

4) Geçici Teminatı : 102.436,80.-TL 

5) İhale Tarihi ve Saati : 11 Eylül 2013 - 12:00 Son teklif verme saati: 12:00 

6) İhalenin Yapılacağı Yer : İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Encümen Salonu 

Saraçhane/İstanbul 

7) İhale Usulü : Devlet İhale Kanununun 36. maddesine istinaden Kapalı 

Teklif Usulü 

8) İhale Şartnamesi : Emlak Müdürlüğü’nden satın alınabilir. Ayrıca ücretsiz 

olarak görülebilir. Binbirdirek Mah. Piyarloti Cad. No: 15 

Çemberlitaş-Fatih/İSTANBUL 

  Tel: 0212 455 33 88 Fax: 0212 449 51 33 

9) Şartname Bedeli : 100.-TL 

10) İhaleye katılmak isteyen isteklilerin, tekliflerini aşağıdaki belgelerle birlikte kapalı 

zarf içerisinde ibraz etmeleri gerekmektedir. 

a) Teklif mektubunu havi iç zarf 

b) Nüfus cüzdan sureti ve İkametgah belgesi ya da T.C. Kimlik Numarasını ihtiva eden 

“Nüfus Cüzdanı”, “Sürücü Belgesi” veya “Pasaport” ibrazı (Gerçek kişiler) 

c) 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nda belirtilen Geçici Teminat 

d) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren, ihale tarihi itibariyle son bir yıl içerisinde 

düzenlenmiş noter tasdikli imza sirküleri (Tüzel Kişiler) 

e) Mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi 

Odasından, ihale tarihi itibariyle son bir yıl içerisinde alınmış tüzel kişiliğin sicile kayıtlı 

olduğuna dair belge (Tüzel Kişiler) 

f) Vekâleten katılınması halinde noter tasdikli vekâletname 

g) Tüzel kişilik tarafından ihaleye girmesi için yetkilendirme yapılmışsa noter tasdikli 

Yetki Belgesi (Tüzel Kişiler) 

h) Ortak katılım olması halinde Ortaklık Beyannamesi 
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ı) Gayrimenkul satın alınmasına ilişkin Ticaret Sicilinden alınmış Yetki Belgesi (Tüzel 

Kişiler) 

11) Yabancı isteklilerin sunacakları yurtdışında düzenlenmiş her türlü belgenin Türkiye 

Cumhuriyeti konsolosluklarınca tasdik edilmiş veya apostil şerhini havi olması gerekmektedir. 

12) İhaleye katılmak isteyenlerin, yukarıda belirtilen belgelerle birlikte ihale 

şartnamesinde belirtildiği şekilde hazırlayacakları teklif mektuplarını da içeren kapalı zarflarını en 

geç ihale günü (11/09/2013) saat 12:00'a kadar İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı 

Saraçhane-Fatih-İstanbul adresindeki Encümen Müdürlüğü'ne sıra numaralı alındılar karşılığında 

teslim etmeleri gerekmektedir. Belirtilen tarih ve saatten sonra verilen teklifler ve postadaki 

gecikmeler dikkate alınmayacaktır. 

13) Nüfus Cüzdan sureti ve ikametgâh getirmeyen gerçek kişiler, kimlik paylaşım sistemi 

kayıtlarının teyidi için ihale saatinden önce Encümen Müdürlüğü’ne (İstanbul Büyükşehir 

Belediye Başkanlığı Kemalpaşa Mah. Şehzadebaşı Cad. No:25 34134 Fatih/İSTANBUL) 

başvurmaları gerekmektedir. 

14) İhaleye katılmak isteyenlerin, ihale saatinden önce ihale şartnamesini incelemeleri ve 

tekliflerini de şartnamede belirtilen şartlar çerçevesinde vermeleri gerekmektedir. 

İlan olunur. 7337/1-1 

—— •• —— 

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR 

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden: 

01.08.2013 tarihli ve 28725 sayılı Resmi Gazete’de yer alan Kastamonu Güven Yapı 

Denetim Ltd. Şti. ile ilgili ilanda sehven yazılan “08.07.2013” ifadesinin çıkarılarak “26.07.2013” 

ifadesinin eklenmesi, aynı Resmi Gazetede yer alan Yetkin Yapı Denetim Ltd. Şti. ile ilgili ilanda 

sehven yazılan “Ali Onur ÇİNÇİN” ifadesinin çıkarılarak “Ali Onur ÇİNÇİNOĞLU” ifadesinin 

eklenmesi 14.08.2013 tarihli ve 6950 sayılı Makam Oluru ile uygun görülmüştür. 

 7332/1-1 

—— • —— 
Başbakanlık Vakıflar Genel Müdürlüğünden: 

Birecik'e Hizmet Vakfı, Birecik Asliye Hukuk Mahkemesinin 30.05.2013 tarihinde 

kesinleşen, 24.06.2013 tarih ve E:2008/21, K:2008/27 sayılı kararına istinaden dağılmıştır. 

Türk Medeni Kanununun 104. maddesi gereğince ilan olunur. 7324/1-1 

—— • —— 
Yenimahalle Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğünden: 

Belediye Encümenimizin 01.08.2013 gün ve 1275/2773 sayılı kararı ve Ankara 

Büyükşehir Belediye Encümeninin 15.08.2013 gün ve 2179/4823sayılı kararı ile onaylanan 

84317/1 nolu parselasyon planı, Müdürlüğümüz ilan panosuna asılmıştır. 

İlgililere ilan olunur. 

Ergazi mahallesi; 13369 ada 21, 22, 23, 24 parseller, 15270 ada 2, 3, 4, 5, 6 parseller, 

15271 ada 1, 2 parseller, 15273 ada 1 parseller, 15276 ada 1, 2 parseller, 15277 ada 1 parsel, 

15279 ada 4 parsel, 15280 ada 2 parsel, 63787 ada 1 parsel, 63788 ada 1 parsel, 63789 ada 1 

parsel, 63790 ada 1, 2 parseller, 63791 ada 1 parsel, 63792 ada 1 parsel, 63793 ada 1, 2 parseller, 

63794 ada 1, 2, 3 parseller, 63795 ada 1 parsel, 63796 ada 1 ve 2 nolu parseller. 

 7353/1-1 
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Trakya Üniversitesi Rektörlüğünden: 

Üniversitemiz birimlerine, 2547 Sayılı Kanun’un ilgili maddeleri ile Öğretim Üyeliğine 

Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği uyarınca öğretim üyesi alınacaktır. Başvuru süresi ilanın 

Resmi Gazete’de yayınlandığı tarihten itibaren 15 gündür. 657 Sayılı Devlet Memurları 

Kanunu’nun 48. maddesindeki genel ve ilanda belirtilen diğer koşulları taşıyan Profesör ve 

Doçent adaylarının Rektörlük Personel Daire Başkanlığına, Yardımcı Doçent adaylarının ise ilgili 

Dekanlıklara/Müdürlüklere şahsen başvurmaları gerekmektedir. 

Profesör ve Doçent kadroları devamlı statüde olup, 2547 Sayılı Kanunda belirtilen asgari 

koşullar ile Üniversitemizin Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca onaylanan ek koşullarını 

sağlayan adayların başvuracakları anabilim dalını belirten dilekçelerine ekleyecekleri iki adet 

fotoğraf, Doçentlik Başarı Belgesi ile özgeçmiş, yayın listesi (profesör adayları başlıca araştırma 

eserini belirtecek) ve yayınlarını kapsayan dosyalarını profesör adayları 6 nüsha, doçent adayları 

ise 4 nüsha halinde vereceklerdir. 

Yardımcı Doçent kadrolarına, 2547 Sayılı Kanunda belirtilen asgari koşullar ile 

Üniversitemizin Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca onaylanan ek koşulları sağlayan adaylar, 

başvurdukları anabilim dalı ile yabancı dilini belirten dilekçeleri ekinde 2 adet fotoğraf, doktora 

belgesi, yayın listesi ile bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 takım dosya vereceklerdir. 

Yabancı ülkelerden alınan diplomaların denkliğinin onaylanmış olması gereklidir. 

 

BİRİM/BÖLÜM/ 

ANABİLİM DALI 

KADRO UNVANI/ADET 

AÇIKLAMA Profesör Doçent 

Yardımcı 

Doçent 

DEVLET KONSERVATUVARI 

 
  1 

Keman alanında sanatta yeterlilik 

belgesine sahip olmak 

GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ 

GRAFİK 
  1 

Grafik Eğitimi alanında doktora 

yapmış olmak. 

MİMARLIK FAKÜLTESİ 

PEYZAJ 

MİMARLIĞI 
1 1  

 

UZUNKÖPRÜ MESLEK YÜKSEKOKULU 

 

  1 

Kooperatifçilik alanında çalışmaları 

olmak Yükseköğretim 

Kurumlarında ders verme tecrübesi 

bulunmak. 

UZUNKÖPRÜ UYGULAMALI BİLİMLER YÜKSEKOKULU 

BANKACILIK VE 

SİGORTACILIK   1 

Bankacılık ve Sigortacılık veya 

Muhasebe- Finansman alanlarından 

birinde doktora yapmış olmak. 

 7333/1-1 
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Emniyet Genel Müdürlüğünden: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

1. İhale Kayıt Numarası (İKN) 2012/172544 

2. Yasaklama Kararı Veren 

Bakanlık/Kurum 
İçişleri Bakanlığı 

3. İhaleyi Yapan İdarenin  

Adı Siirt Emniyet Müdürlüğü İl/İlçe Siirt/Merkez 

Adresi 
Bahçelievler Mah. A. Gaffar 

Okkan Cad. 5 Merkez Siirt 
Tel-Faks 484 223 42 61-223 56 48 

Posta Kodu 56100 E-Mail alimurat.kalender@egm.gov.tr 

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi 5. Ortak ve/veya Ortaklıkların 

Adı/Unvanı 

Okay Gıda Zirai Petrol Ürünleri 

Temizlik Hizmetleri İnşaat Taşımacılık 

San. ve Tic. Ltd. Şti. 

 

Adresi 
Yenidoğan Çarşısı Kervan Caddesi No: 1 

Kurtalan/Siirt 
 

T.C. Kimlik No.   

Vergi Kimlik/ 

Mükellefiyet No. 
6370029570  

Kayıtlı Olduğu 

Ticaret/Esnaf Odası 
Kurtalan  

Ticaret/Esnaf Sicil 

No. 
  

6. Yasaklama 

Süresi 
Ay (  ) Yıl (1) 

7. Yasaklamanın 

Dayanağı ve Kapsamı 

a-4734 

KİK 
(  ) 

b-4735 

KİSK 
(X) 

 

c-2886 DİK (  ) d-Diğer Mevzuat (  ) 

Tüm İhalelerden (  ) Tüm İhalelerden (  ) 

Bakanlık İhalelerinden (  ) Bakanlık İhalelerinden (  ) 

Kurum İhalelerinden (  ) Kurum İhalelerinden (  ) 

 7356/1-1 
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İçişleri Bakanlığından: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

1. İhale Kayıt Numarası (İKN)  

2. Yasaklama Kararı Veren 

Bakanlık/Kurum 
İçişleri Bakanlığı 

3. İhaleyi Yapan İdarenin  

Adı 
Akdeniz İlçesi Köylere Hizmet 

Götürme Birliği 
İl/İlçe Akdeniz/Mersin 

Adresi 

Mahmudiye Mahallesi Kuvai-

Milliye Cad. Gökdelen İş Merkezi 

Kat: 4 Akdeniz/Mersin 

Tel-Faks (0324) 337 30 56-(0324) 337 30 57 

Posta Kodu 33070 E-Mail  

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi 5. Ortak ve/veya Ortaklıkların 

Adı/Unvanı 

BORTAŞ Bims Lojistik Otomotiv İnşaat 

Petrol Ürünleri Sanayi ve Ticaret 

Limited Şirketi 

Bora Yağmur 

Adresi 
Mustafa Kemal Mah. H.Okan Merkezi 

Bulvarı No: 384 - Mersin 
 

T.C. Kimlik No.  22130117120 

Vergi Kimlik/ 

Mükellefiyet No. 
Liman Vergi Dairesi 1800425344  

Kayıtlı Olduğu 

Ticaret/Esnaf Odası 
Mersin Ticaret ve Sanayi Odası  

Ticaret/Esnaf Sicil 

No. 
30152  

6. Yasaklama 

Süresi 
Ay (  ) Yıl (1) 

7. Yasaklamanın 

Dayanağı ve Kapsamı 

a-4734 

KİK 
(X) 

b-4735 

KİSK 
(  ) 

 

c-2886 DİK (  ) d-Diğer Mevzuat (  ) 

Tüm İhalelerden (  ) Tüm İhalelerden (X) 

Bakanlık İhalelerinden (  ) Bakanlık İhalelerinden (  ) 

Kurum İhalelerinden (  ) Kurum İhalelerinden (  ) 

Yasaklama Kararı Aşağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 

1 - İKN: İstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan 

yasaklamalarda doldurulacaktır. 

2 - T.C. Kimlik No.: Yasaklananın gerçek kişi olması durumunda doldurulacaktır. 

3 - Kayıtlı olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No.: Herhangi bir ticaret 

veya esnaf odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 

4 - Diğer Mevzuat:  İstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların 

dışındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 

5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların: 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı 

Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm 

doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kişinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir. 

 7369/1-1 
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Karayolları Genel Müdürlüğünden: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

1. İhale Kayıt Numarası (İKN) 2010/30578 

2. Yasaklama Kararı Veren 

Bakanlık/Kurum 

Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı/Karayolları 

Genel Müdürlüğü/Ankara 

3. İhaleyi Yapan İdarenin  

Adı Karayolları 13. Bölge Müdürlüğü İl/İlçe Antalya/Merkez 

Adresi 
Fabrikalar Mahallesi Gazi Bulvarı 

Kepez/Antalya 
Tel-Faks 0242 334 77 00/0242 345 36 99 

Posta Kodu 7108 E-Mail bol13@kgm.gov.tr 

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi 5. Ortak ve/veya Ortaklıkların 

Adı/Unvanı 
Yılmazlar Hafriyat İnşaat İmalat Taahhüt 

Petrol Ticaret Turizm Limited Şirketi 
 

Adresi 
Sanayi Mahallesi E-1 Blok Ilıca Mevkii 

Bellona Karşısı Ilıca-Manavgat/Antalya 
 

T.C. Kimlik No.   

Vergi Kimlik/ 

Mükellefiyet No. 
978 008 5080  

Kayıtlı Olduğu 

Ticaret/Esnaf Odası 
Manavgat Ticaret ve Sanayi Odası  

Ticaret/Esnaf Sicil 

No. 
1768  

6. Yasaklama 

Süresi 
Ay (  ) Yıl (2) 

7. Yasaklamanın 

Dayanağı ve Kapsamı 

a-4734 

KİK 
(X) 

b-4735 

KİSK 
(X) 

 

c-2886 DİK (  ) d-Diğer Mevzuat (  ) 

Tüm İhalelerden (X) Tüm İhalelerden (  ) 

Bakanlık İhalelerinden (  ) Bakanlık İhalelerinden (  ) 

Kurum İhalelerinden (  ) Kurum İhalelerinden (  ) 

Yasaklama Kararı Aşağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 

1 - İKN: İstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan 

yasaklamalarda doldurulacaktır. 

2 - T.C. Kimlik No.: Yasaklananın gerçek kişi olması durumunda doldurulacaktır. 

3 - Kayıtlı olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No.: Herhangi bir ticaret 

veya esnaf odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 

4 - Diğer Mevzuat:  İstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların 

dışındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 

5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların: 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı 

Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm 

doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kişinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir. 

 7355/1-1 
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Hacettepe Üniversitesi Rektörlüğünden: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

1. İhale Kayıt Numarası (İKN) 2009/138276 

2. Yasaklama Kararı Veren 

Bakanlık/Kurum 
Milli Eğitim Bakanlığı 

3. İhaleyi Yapan İdarenin  

Adı Hacettepe Üniversitesi Rektörlüğü İl/İlçe Ankara/Altındağ 

Adresi Merkez Kampusü Sıhhıye/Ankara Tel-Faks 3052346 – 2051015 

Posta Kodu 06100 E-Mail hukuk@hacettepe.edu.tr 

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi 5. Ortak ve/veya Ortaklıkların 

Adı/Unvanı 
Ertuğrul İnşaat Turizm Sanayi ve 

Ticaret A.Ş. 
 

Adresi 
Doktor Mediha Eldem Sok. No: 39/6 

Yenişehir/Ankara 
 

T.C. Kimlik No.   

Vergi Kimlik/ 

Mükellefiyet No. 
374 001 4544 Çankaya V.D.  

Kayıtlı Olduğu 

Ticaret/Esnaf Odası 
Ankara Ticaret Odası  

Ticaret/Esnaf Sicil 

No. 

Oda Sicil No: 27/12832              

Ticaret Sicil No: 44882 
 

6. Yasaklama 

Süresi 
Ay (  ) Yıl (2) 

7. Yasaklamanın 

Dayanağı ve Kapsamı 

a-4734 

KİK 
(  ) 

b-4735 

KİSK 
(X) 

 

c-2886 DİK (  ) d-Diğer Mevzuat (  ) 

Tüm İhalelerden (  ) Tüm İhalelerden (  ) 

Bakanlık İhalelerinden (  ) Bakanlık İhalelerinden (  ) 

Kurum İhalelerinden (  ) Kurum İhalelerinden (  ) 

Yasaklama Kararı Aşağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 

1 - İKN : İstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan 

yasaklamalarda doldurulacaktır. 

2 - T.C. Kimlik No : Yasaklananın gerçek kişi olması durumunda doldurulacaktır. 

3 - Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No : Herhangi bir Ticaret 

veya Esnaf Odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 

4 - Diğer Mevzuat : İstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların 

dışındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 

5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların : 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı 

Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm 

doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kişinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir. 
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İ Ç İ N D E K İ L E R

BAŞBAKANLIK BASIMEVİ Perakende Satış Fiyatı  (KDV dahil)   40 Kr 
www.bbasimevi.gov.tr
e-posta : bbasimevi@basbakanlik.gov.tr

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

BAKANLAR KURULU KARARLARI
2013/5202 Ekonomi Bakanlığının Bazı Birimlerinde Yer Alan 60 Adet Şube

Müdürlüğünün Kapatılması Hakkında Karar
2013/5212 Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda Değişiklik

Yapılmasına Dair Esasların Yürürlüğe Konulması Hakkında Karar
2013/5261 Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumuna Ait

Kadrolarda Düzenleme Yapılması Hakkında Karar

BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ
— Avrupa Birliği Bakanlığına, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı

Binali YILDIRIM’ın Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

YÖNETMELİKLER
— Türk Silâhlı Kuvvetleri İzin Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair

Yönetmelik
— Türk Silahlı Kuvvetleri Sınıf Okulları/Eğitim Merkezi Komutanlıkları

Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
— Orman Kanununun 17 ve 18 inci Maddelerinin Uygulama Yönetmeliğinde

Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
— Dumlupınar Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliği

TEBLİĞLER
— İş Sağlığı ve Güvenliği İle İlgili Çalışan Temsilcisinin Nitelikleri ve Seçilme

Usul ve Esaslarına İlişkin Tebliğ
— Tütün Mamulleri ve Alkollü İçkilerde Bandrollü Ürün İzleme Sistemi Genel

Tebliği (Seri No: 1)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 7)
— Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği (III-48.2)
— Sermaye Piyasasında Derecelendirme Faaliyeti ve Derecelendirme Kuruluşlarına

İlişkin Esaslar Tebliği (Seri: VIII, No: 51)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair
Tebliğ (Seri: VIII, No: 76)

İLÂN BÖLÜMÜ
a - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları
b - Çeşitli İlânlar
– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma

Senetlerinin Günlük Değerleri


