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       YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER

Galatasaray Üniversitesinden:
GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ MEDYA ÇALIŞMALARI ARAŞTIRMA VE 

UYGULAMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK 
YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 8/12/2005 tarihli ve 26017 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Galatasa-
ray Üniversitesi Medya Çalışmaları Araştırma ve Uygulama Merkezi Yönetmeliğinin 8 inci
maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 8 – Merkez Müdürü; Üniversitenin İletişim Fakültesi öğretim üyeleri ara-
sından Rektör tarafından üç yıl süreyle görevlendirilir. Merkez Müdürünün önerisi üzerine
Rektör tarafından bir ya da iki kişi müdür yardımcısı olarak görevlendirilebilir. Merkez müdür
yardımcısı, Merkez Müdürünün görevi başında bulunmadığı zamanlarda ona vekalet eder. Mer-
kez Müdürü, Merkezin amaçları ve faaliyet alanları doğrultusunda Merkezi temsil eder.”

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Galatasaray Üniversitesi Rektörü yürütür.

—— • ——
İstanbul Üniversitesinden: 

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS EĞİTİM VE ÖĞRETİM
YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 21/9/2010 tarihli ve 27706 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İstanbul
Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinin 4 üncü maddesinin birinci
fıkrasının (c) bendi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 11 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.

“(1) Ders muafiyeti, Üniversiteye kayıttan daha önce devam edilmiş aynı düzeydeki
herhangi bir diploma programında başarılı olunan eşdeğer dersler için talep edilebilir. Muafiyet
talebi, öğrenci tarafından ilk defa kayıt olunduğunda veya kayıt yenilemesini takip eden on iş-
günü içinde yapılması gerekir. Muafiyet talepleri, ilgili birim yönetim kurulunca değerlendirilir
ve sonuç öğrenciye on beş işgünü içinde yazılı olarak bildirilir. Muaf olunabilecek derslerin
toplam AKTS kredisi, yeni kayıt olunan programdan mezuniyet için alınması gereken toplam
AKTS kredisinin en fazla yarısı kadar olabilir.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 22 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.        
“MADDE 22 – (1) AGNO hesaplaması aşağıdaki şekilde yapılır:
a) AGNO; öğrencinin ilk yarıyıldan/yıldan itibaren aldığı tüm derslerin başarı notlarının

kredileriyle çarpımları toplamının ilk yarıyıldan/yıldan itibaren alınan derslerin kredileri top-
lamına bölünmesiyle hesaplanır. Hesaplama sonucu, virgülden sonra iki hane olacak şekilde
yuvarlatılır. AGNO hesaplaması öğrencilerin aldığı tüm dersler üzerinden birikimli olarak yapılır.

b) Başarı notları (G) ile takdir edilen beden eğitimi, güzel sanatlar ve benzeri dersler
ile muaf (M) olunan dersler, not ortalamaları hesabına katılmaz.”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 23 üncü maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.

“(2) Lisans eğitiminde; yarıyıllık eğitim uygulayan programlarda dördüncü yarıyılın
sonunda, yıllık eğitim uygulayan programlarda ise ikinci yılın sonunda AGNO’su 1.80’in al-
tında kalanlar ile önlisans eğitiminde ikinci yarıyılın sonunda AGNO’su 1.80’in altında kalan
öğrenciler başarısız duruma düşerler. Bu alt sınır ilgili birim kurulu kararıyla yükseltilebilir.
Başarısız öğrenciler yeni zorunlu ders alamaz, ancak bir üst dönemden seçmeli ders alabilirler.
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Daha önce başarısız ya da koşullu başarılı oldukları derslerden, içinde bulundukları dönemde
açılanlardan (FF) ve (FD) harf notu aldıkları dersleri zorunlu olarak, (DD) ve (DC) harf notu
aldıkları dersleri isterlerse tekrarlarlar. Bu durumda tekrarlanan dersten alınan son başarı notu,
önceki nota bakılmadan AGNO hesaplamasında not durum belgesine (transkript) yansır.”

MADDE 5 Aynı Yönetmeliğin 27 nci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde de-
ğiştirilmiştir.

“(1) Öğrenciler, ara sınav sonuçlarının ve 100 üzerinden değerlendirilerek belirlenen
yarıyıl/yılsonu sınav notunun ilan edilmesinden itibaren üç iş günü içinde, ilgili birimin öğrenci
bürosuna bir dilekçe ile veya öğrenci otomasyon sistemi üzerinden başvurarak sınav kâğıdının
yeniden incelenmesini talep edebilirler. Dekan veya müdür sınav kâğıdının incelenmesi için,
biri sınavı yapan öğretim üyesi olmak üzere ilgili öğretim üyeleri veya öğretim görevlileri ara-
sından üç kişilik bir komisyon kurar. Sınavın ilgili olduğu anabilim/bilim dalında tek öğretim
üyesi varsa, bu komisyonun diğer üyeleri, sınava girilen dersin yakın olduğu derslerin öğretim
üyeleri arasından dekan veya müdür tarafından seçilir.”

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 28 inci maddesinin üçüncü fıkrasının son cümlesi yü-
rürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 34 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 34 – (1) Bulundukları yarıyıl/yılsonu itibarıyla bütün derslerini almış ve ba-

şarmış olan öğrencilerden, AGNO’su 3.00–3.49 arasında olanlar yarıyıl/yıl onur öğrencisi;
3.50–4.00 arasında olanlar ise yarıyıl/yıl yüksek onur öğrencisi sayılır. Bu bilgi, öğrencinin
not döküm belgesinde (transkript) belirtilir. 

(2) Mezuniyet AGNO’su, 3.00-3.49 arasında olanlar onur listesine; 3.50-4.00 arasında
olanlar ise yüksek onur listesine geçerler. Bu durumları mezuniyet not durum belgesi (trans-
kript) ve diploma ekinde belirtilir.

(3) Mezuniyet AGNO’su itibarıyla onur/yüksek onur listesine geçenlere onur/yüksek
onur belgesi verilir. Bu belge, mezun olunan birim tarafından düzenlenir.  Söz konusu belge
ilgili birim dekanı/ müdürü tarafından imzalanır.  Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi ile İlahiyat
Lisans Tamamlama Programı mezunları için düzenlenen onur/yüksek onur belgeleri elektronik
olarak imzalanır.”

MADDE 8 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 9 – Bu Yönetmelik hükümlerini İstanbul Üniversitesi Rektörü yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

21/9/2010 27706

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

1- 27/8/2011 28038

2- 11/9/2011 28051

3- 10/7/2013 28703

4- 19/9/2013 28770

5- 26/11/2013 28833

6- 21/2/2014 28920

7- 22/2/2015 29275

8- 26/7/2015 29426

9- 29/9/2017 30195

10- 22/1/2018 30309

11- 10/8/2019 30858

12- 29/8/2020 31228
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Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesinden:

MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ ÖĞRETİM 

YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 31/7/2017 tarihli ve 30140 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Mimar

Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Lisansüstü Öğretim Yönetmeliğinin 19 uncu maddesinin bi-

rinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Üniversite ile yurt içi veya yurt dışındaki bir üniversite arasında yapılan anlaşma

ve ilgili mevzuat uyarınca öğrenci değişim programları çerçevesinde, yüksek lisans ve

doktora/sanatta yeterlik programlarında iki dönemi aşmamak kaydıyla yurt içi veya yurt dışın-

daki üniversitelere öğrenci gönderilebilir.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 45 inci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(4) Fen Bilimleri Enstitüsüne bağlı programlarda yüksek lisans tezini tamamlayan öğ-

renci savunma öncesinde tezini teslim ederken, yüksek lisans tez çalışmasından hazırlanmış

bir yayını tezi ile birlikte sunar. Bu yayının türü ve niteliği ilgili enstitü tarafından belirlenir.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 52 nci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde de-

ğiştirilmiştir.

“(2) Tez danışmanı; enstitüde görevli, Üniversitenin doktora veya Yükseköğretim Ku-

rulu tarafından doktora düzeyinde kabul edilen programlardan mezun kadrolu öğretim üyeleri

arasından seçilir. Doktora programlarında öğretim üyelerinin tez yönetebilmesi için, başarıyla

tamamlanmış bir yüksek lisans tezi yönetmiş olması gerekir. Tez çalışmasının niteliğinin birden

fazla tez danışmanı gerektirdiği durumlarda atanacak ikinci tez danışmanı, en az doktora de-

recesine sahip kişilerden de olabilir.”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 56 ncı maddesinin dokuzuncu fıkrası aşağıdaki şekilde

değiştirilmiştir.

“(9) Fen Bilimleri Enstitüsüne bağlı programlarda doktora tezini tamamlayan öğrenci

savunma öncesinde tezini teslim ederken, doktora tez çalışmasından hazırlanmış bir yayını tezi

ile birlikte sunar. Bu yayının türü ve niteliği ilgili enstitü tarafından belirlenir.”

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğe aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

“Yayın şartının uygulanması

GEÇİCİ MADDE 3 – (1) 45 inci maddenin dördüncü fıkrası ile 56 ncı maddenin do-

kuzuncu fıkrası hükümleri, 2021-2022 eğitim-öğretim yılından önce Üniversiteye kayıtlı olan

öğrencilere uygulanmaz.”

MADDE 6 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 7 – Bu Yönetmelik hükümlerini Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi

Rektörü yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

31/7/2017 30140
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GENELGE

Cumhurbaşkanlığından:
Konu: Türkiye’de Suç Gelirlerinin Aklanması ve

Terörizmin Finansmanı ile Mücadele ve
Müsadere Uygulamalarında Etkinliğin
Artırılması Strateji Belgesi (2021-2025)

GENELGE
2021/16

16 Temmuz 2021

Recep Tayyip ERDOĞAN

CUMHURBAŞKANI
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TEBLİĞLER

Sermaye Piyasası Kurulundan:
PROJEYE DAYALI MENKUL KIYMETLER TEBLİĞİ 

(III-61/B.1)

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç ve kapsam
MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, projeye dayalı menkul kıymetler, bunların ihracı

ve proje finansman fonlarının kuruluş ve faaliyetlerine ilişkin esasları düzenlemektir.
Dayanak
MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ, 6/12/2012 tarihli ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanu-

nunun 61/B maddesi ile 130 uncu maddesinin üçüncü fıkrasına dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar ve kısaltmalar
MADDE 3 – (1) Bu Tebliğde geçen;
a) Banka: 19/10/2005 tarihli ve 5411 sayılı Bankacılık Kanununun 3 üncü maddesinde

tanımlanan bankaları,
b) BDDK: Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunu,
c) Borsa: 6362 sayılı Kanunun 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (ç) bendinde ta-

nımlanan borsayı,
ç) Derecelendirme kuruluşu: Kurulun sermaye piyasasında derecelendirme faaliyeti ve

derecelendirme kuruluşlarına ilişkin düzenlemelerinde tanımlandığı şekliyle derecelendirme
faaliyetinde bulunmak üzere Kurulca yetkilendirilen derecelendirme kuruluşları ile Türkiye’de
derecelendirme faaliyetlerinde bulunması Kurulca kabul edilen uluslararası derecelendirme
kuruluşlarını,

d) Geniş yetkili aracı kurum: Kurulun yatırım hizmetleri ve faaliyetleri ile yan hizmet-
lere ilişkin esaslar ile ilgili düzenlemeleri uyarınca portföy aracılığı faaliyeti, genel saklama
hizmeti ve/veya aracılık yüklenimi faaliyetinden herhangi birini yürütecek olan aracı kurumu, 

e) Kanun: 6/12/2012 tarihli ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanununu,
f) KAP: Kamuyu Aydınlatma Platformunu,
g) Kaynak kuruluş: Varlıklarını fon portföyüne devreden tüzel kişi, kurum ve kuruluşlar

ile bunlardan iki veya daha fazlasının bir araya gelerek yazılı bir sözleşmeye istinaden oluş-
turdukları adi ortaklığı,

ğ) Katılım bankası:  5411 sayılı  Kanunun 3 üncü maddesinde tanımlanan katılım ban-
kalarını,

h) Kurucu: Yatırım hizmet ve faaliyetinde bulunmak üzere Kuruldan izin alan banka
veya geniş yetkili aracı kurumu,

ı) Kurul: Sermaye Piyasası Kurulunu,
i) MKK: Merkezi Kayıt Kuruluşu Anonim Şirketini,
j) Özel amaçlı şirket: Münhasıran projenin gerçekleştirilmesi veya yürütülmesi için ku-

rulmuş şirketi,
k) PDMK: Fon portföyünde yer alan varlıklar karşılık gösterilerek ihraç edilen projeye

dayalı menkul kıymeti,
l) Proje: Kamu hizmetlerinin yürütülmesine yönelik ulaşım, altyapı, enerji, sanayi, tek-

noloji, haberleşme veya sağlık gibi uzun vadeli ve sermaye yoğun projeleri,
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m) Proje finansmanı: Projelerin gerçekleştirilmesi için proje finansman fonu yoluyla
finansman sağlanmasını,

n) Proje finansman fonu (Fon): PDMK’lar karşılığında toplanan para ve/veya diğer var-
lıklarla, PDMK’ların sahipleri hesabına, proje finansmanına konu varlıklara dayalı olarak oluş-
turulan portföyü işletmek amacıyla kurucular tarafından inançlı mülkiyet esaslarına göre içtü-
zük ile kurulan ve tüzel kişiliği olmayan mal varlığını,

o) Proje finansmanına yönelik kullandırılan kredi: Projelerin gerçekleştirilmesi için
bankaların ve geniş yetkili aracı kurumların, kullandırdığı teminatlı kredileri ve bu kredilerin
yeniden finansmanı için kullandırdıkları teminatlı kredileri,

ö) Toplam yükümlülükler: PDMK ile varsa fon portföyüne alınan türev araçlardan kay-
naklanan yükümlülükler toplamını,

p) TTSG: Türkiye Ticaret Sicili Gazetesini,
r) Türev araç: Fon portföyünün kur ve faiz oranı riskinden korunması amacıyla taraf

olunan swap, forward, future ve opsiyon sözleşmelerini,
s) Varlık: 14 üncü maddenin birinci fıkrasında fon portföyüne dâhil edilebileceği belir-

tilen proje finansmanına konu varlık ve hakların gelirleri ile proje finansmanına yönelik kul-
landırılan teminatlı krediler ve bu kredilerin yeniden finansmanı için kullandırılan teminatlı
kredilerden kaynaklanan alacakları,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Fon ve PDMK İhracına İlişkin Esaslar

Fon, PDMK ve malvarlığı
MADDE 4 – (1) PDMK;  
a) Fon portföyüne kaynak kuruluşlardan devralınacak, projenin farklı kesimleri dâhil

olmak üzere tek bir projenin veya projenin kesintisiz yürütülmesi için yapımı zorunlu olan iliş-
kili bir projenin, bir kaynak kuruluşun bağlı olduğu konsorsiyumun aynı nitelikteki projelerinin
gelir ve diğer hakları ve/veya,

b) Banka ve geniş yetkili aracı kurumların, projenin farklı kesimleri dâhil olmak üzere
tek bir proje veya farklı projelerin finansmanına yönelik kullandırdıkları kredilerden kaynak-
lanan alacakları, 

karşılık gösterilerek ihraç edilir. 
(2) Fonun Türkiye’de kurulması zorunludur. Fon süreli veya süresiz olarak kurulabilir.

Fon, PDMK ihracı amacı dışında kurulamaz ve kullanılamaz.
(3) Bu Tebliğ kapsamında kurulan fonların unvanında “proje finansman fonu” ibaresi

yer alır. Fonun unvanı başka bir kurucu tarafından kurulan fonun unvanı ile aşırı benzerlik gös-
terecek, fonla ilişkili olmayan bir kurumu veya kişiyi çağrıştıracak, unvanda kurucunun veya
kaynak kuruluşun tevsik edilemeyen niteliklerine veya fonun diğer fonlardan üstün olduğunu
ima eden benzeri sübjektif ifadelere yer verecek şekilde veya benzeri yollarla yatırımcıların
yanıltılmasına yol açacak nitelikte belirlenemez.

(4) Bu Tebliğ kapsamında kurulmayan fonlar için “proje finansman fonu”, bu kapsamda
ihraç edilmeyen sermaye piyasası araçları için ise “projeye dayalı menkul kıymet” veya bunlara
eşdeğer ifadeler kullanılamaz.

(5) Aynı kurucu tarafından kurulan fonların unvanı yatırımcılar tarafından ayrıştırıla-
bilecek şekilde belirlenir.
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(6) Fon; tapu, ticaret sicili ve diğer resmî sicillerde tescil, değişiklik, terkin ve düzeltme
talepleri dâhil olmak üzere her türlü sicil işlemleri ile sınırlı olarak tüzel kişiliği haiz addolunur.
Devrinin geçerliliği bir tapu veya sicil kaydına bağlı olan ve proje finansman fonu portföyüne
alınan varlıklar, tapu siciline veya ilgili sicile fon adına tescil edilir. Tapuda, ticaret sicilinde
ve diğer resmî sicillerde fon adına yapılacak işlemler, kurucu ile fon kurulunu temsil eden birer
yetkilinin müşterek imzalarıyla gerçekleştirilir. 

(7) Fon malvarlığı; kurucunun, hizmet sağlayıcının ve kaynak kuruluşun malvarlığından
ayrıdır.

(8) Projeye dayalı menkul kıymet itfa edilinceye kadar, proje finansman fonu portfö-
yünde yer alan varlık ve haklar, proje finansman fonunun kurucusunun ve kaynak kuruluşun
yönetiminin veya denetiminin kamu kurumlarına devredilmesi hâlinde dahi teminat amacı dı-
şında tasarruf edilemez, rehnedilemez, teminat gösterilemez, kamu alacaklarının tahsili amacı
da dâhil olmak üzere haczedilemez, iflas masasına dâhil edilemez, ayrıca bunlar hakkında ih-
tiyati tedbir ve ihtiyati haciz kararı verilemez.

Fon içtüzüğü 
MADDE 5 – (1) Fon içtüzüğü, fon portföyünün PDMK sahipleri adına inançlı mülkiyet

esaslarına göre ve vekâlet akdi hükümleri uyarınca yönetimini ve saklanmasını konu alan
PDMK sahipleri, kurucu ve fon kurulu arasında iltihaki bir sözleşmedir.

(2) Fona ilişkin içtüzük standardı Kurulca belirlenir. Fon içtüzüğünde Ek-1’de yer alan
asgari unsurlara yer verilir. 

Fon kuruluş ve PDMK ihraç başvuruları 
MADDE 6 – (1) Fon kuruluş izni başvurusu ve PDMK ihracına ilişkin izahname veya

ihraç belgesi onay başvurusu, Kurul tarafından esasları belirlenen başvuru formu ile yapılır.
Kurucu, fon kuruluş izin başvurusu için Ek-2’de yer alan belgeler ile birlikte Kurula başvurur.
Kuruluş başvurusu, gerekli belgelerin Kurula eksiksiz olarak sunulmasından itibaren yirmi iş
günü içinde Kurul tarafından sonuçlandırılır. Sunulan bilgi ve belgelerin eksik olması veya ek
bilgi ve belgeye ihtiyaç duyulması halinde, başvuru tarihinden itibaren on iş günü içinde baş-
vuru sahibi yazı ile ya da elektronik ortamda bilgilendirilerek, eksikliklerin yirmi iş günü içinde
giderilmesi istenir. Bu durumda, başvurunun sonuçlandırılmasına ilişkin yirmi iş günlük süre,
söz konusu bilgi ve belgelerin Kurula sunulduğu tarihten itibaren işlemeye başlar. Başvurunun
olumlu karşılanması halinde, Kurulca onaylanan fon içtüzüğü, Kurul kararının kurucu tarafın-
dan tebellüğ edildiği tarihi izleyen altı iş günü içinde kurucunun merkezinin bulunduğu yerin
ticaret siciline tescil ettirilir ve TTSG’de ilan olunur. Fon içtüzüğünün tescili ve ilanı ile birlikte
fonun kuruluş işlemleri tamamlanmış sayılır.

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

(3) Yapılan inceleme neticesinde kuruluş izni verilmemesi halinde, bu durum gerekçesi
belirtilmek suretiyle başvuru sahibine bildirilir.

(4) Fon içtüzük değişiklikleri, konuya ilişkin başvurunun Kurula iletilmesini müteakip
birinci fıkra çerçevesinde onaylanır ve fon kurulu tarafından ticaret siciline tescil ve TTSG’de
ilan edilir. 
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(5) PDMK yurt içinde halka arz edilerek veya halka arz edilmeksizin nitelikli yatırım-
cılara satılmak suretiyle veya birim nominal değeri asgari 100.000 TL tutarında olmak kaydıyla
tahsisli olarak veya yurt dışında ihraç edilebilir. Yurt içinde PDMK ihracı tek seferde yapılır.
Halka arz edilecek PDMK’nın borsada işlem görmesi ve Kurula yapılacak onay başvurusunun
yanı sıra bu amaçla borsaya başvurulması zorunludur.

(6) Kurulca izin verilen süre içinde geçerli olacak ihraç tavanı, 15 inci maddenin birinci
fıkrasının (a) bendinde belirtilen fizibilite etüdü neticesinde tespit edilen proje maliyetinin yüz-
de yetmiş beşini ve 14 üncü maddede belirtilen teminatlı krediler ve bunların yeniden finans-
manı için kullandırılan teminatlı kredilerin izahname veya ihraç belgesi tarihi itibarıyla anapara
ve tahakkuk etmiş faiz toplam tutarını aşmamak kaydıyla belirlenir. Maliyetin en az yüzde
yirmi beşinin kaynak kuruluşun özkaynaklarıyla kaynak kuruluşun özel amaçlı şirket olması
veya son iki yıl içerinde faaliyete geçmiş olması halinde, kaynak kuruluşu kuran ortak veya
ortakların özkaynağıyla karşılanması gerekir. Projede ihalenin söz konusu olması ve ihale so-
nucu imzalanan uygulama sözleşmesinde belirtilen tutarın fizibilite etüdünde belirtilenden fark-
lı olması halinde, uygulama sözleşmesinde belirtilen tutar ihraç tavanının belirlenmesinde esas
alınır.

(7) Mahalli idareler ve kamu iktisadi teşebbüsleri veya 8/6/1994 tarihli ve 3996 sayılı
Bazı Yatırım ve Hizmetlerin Yap-İşlet-Devret Modeli Çerçevesinde Yaptırılması Hakkında Ka-
nun ile 21/2/2013 tarihli ve 6428 sayılı Sağlık Bakanlığınca Kamu Özel İş Birliği Modeli ile
Tesis Yaptırılması, Yenilenmesi ve Hizmet Alınması ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Ka-
rarnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun kapsamında özel amaçlı şirketlerin ve di-
ğer kamu-özel iş birliği veya özelleştirme mevzuatı çerçevesinde proje yürütecek şirketlerin
kaynak kuruluş olduğu ihraçlar ile ilgili idareler tarafından garanti edilmiş proje gelirlerine da-
yalı olarak ihraç edilecek PDMK’lar için ihraç tavanı fizibilite etüdü neticesinde tespit edilen
maliyet tutarının yüzde sekseni kadar belirlenebilir. İhale söz konusu ise ihale sonucu imzalanan
uygulama sözleşmesinde belirtilen tutarın fizibilite etüdünde belirtilenden farklı olması halinde,
uygulama sözleşmesinde belirtilen tutar ihraç tavanının belirlenmesinde esas alınır. Kaynak
kuruluşun, kamu kurum ve kuruluşu olması durumunda, bu fıkrada belirtilen PDMK ihraçları
için talep edilmesi ve Kurulca uygun görülmesi halinde bu Tebliğde aranan şartlardan muafiyet
verilebilir.

(8) Dokuzuncu fıkra hükümleri saklı kalmak kaydıyla Kurulca verilen ihraç tavanı kap-
samında ihraç edilen PDMK tamamen itfa edilmedikçe, aynı fon kullanılmak suretiyle yeni
bir ihraç tavanı başvurusunda bulunulamaz. PDMK’nın itfa edilmiş olması ve fon içtüzüğünün
yapılacak yeni ihraca uyumlu hale getirilmesi kaydıyla daha önce kurulmuş olan bir fon yeni
bir PDMK ihracı için kullanılabilir. İhraç ettiği PDMK’sı tamamen itfa olan bir fon kullanılmak
suretiyle gerçekleştirilecek yeni PDMK ihracına ilişkin izahname veya ihraç belgesi onay baş-
vurusu eski PDMK’nın itfasını takiben yapılır.

(9) İhraç tavanına ilişkin izahname veya ihraç belgesinde belirtilmesi şartıyla projenin
tamamlanması için ilave kaynak ihtiyacının öngörülemeyen durumlar nedeniyle zaruri olması
ve bu durumun ek fizibilite etüdü ile tespit edilmesi durumunda ihraç tavanının yüzde yirmisine
kadar Kurulca ek ihraç tavanı verilebilir. Kaynak kuruluşun, ek ihraç tavanının en az yüzde
yirmi beşi kadar özkaynak sağlaması zorunludur. Bu suretle ihraç edilen PDMK’ların satın alı-
nabilmesi için öncelikle mevcut PDMK sahiplerine on beş iş günü süre ile alım hakkı tanınır.
Bu süre bittikten sonra, satın alınamayan PDMK’lar izahname veya ihraç belgesinde belirtilen
satış şekil ve yöntemleriyle üçüncü kişilere satılabilir. Bu şekilde satın alınan PDMK’lar fonun
risk ve getirilerine tabi olup, bu PDMK’lar için yapılacak ödemeler fon portföyünden karşılanır. 
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(10) PDMK ihracına ilişkin izahname veya ihraç belgesinde belirtilen varlıklardan baş-
ka varlıklar dayanak gösterilerek PDMK ihracı yapılamaz. 

(11) PDMK’ların, fonun veya PDMK sahiplerinin talebine bağlı olarak kısmen veya
tamamen erken itfa edilebilir nitelikte ihraç edilmesi mümkündür. Yurt içinde gerçekleştirilen
ihraçlarda erken itfaya ilişkin esaslara izahname veya ihraç belgesinde yer verilir. Yurt dışında
gerçekleştirilen ihraçlarda ise erken itfaya ilişkin esaslar, ihracın gerçekleştirildiği ülke mev-
zuatı saklı kalmak kaydıyla fon ve PDMK sahipleri arasında serbestçe belirlenebilir.

Fon kurucularının nitelikleri 
MADDE 7 – (1) Fon kurucularının; 
a) Başvuru tarihi itibarıyla ilgili mevzuat hükümleri uyarınca gerekli faaliyet izinlerine

veya yetki belgelerine sahip olmaları ve haklarında faaliyetlerinin tamamen veya belirli faaliyet
alanları itibarıyla sürekli ya da son üç yıl içinde bir ay veya daha fazla süreyle geçici olarak sı-
nırlandırılması ya da durdurulması kararı verilmemiş olması, 

b) Muaccel vergi borcunun bulunmaması, 
gerekir. 
PDMK ihracına ilişkin esaslar
MADDE 8 – (1) Varlıkların fon portföyüne devri, ihraç tarihini müteakip en geç bir ay

içerisinde gerçekleştirilir. Kurulca uygun görülmesi halinde, bir defaya mahsus olarak bu süre
uzatılabilir. PDMK ihracı kapsamında PDMK sahiplerine yapılacak ödemeler, fon portföyünde
yer alan varlıklardan elde edilen nakit akımlarından karşılanır. 

(2) Halka arz edilecek PDMK için derecelendirme kuruluşları tarafından kredi derece-
lendirilmesinin yapılması ve derecelendirme notunun, Kurulun sermaye piyasasında derece-
lendirme faaliyeti ve derecelendirme kuruluşlarına ilişkin düzenlemeleri çerçevesinde güncel-
lenmesini gerektiren durumlarda düzenli olarak gözden geçirilmesi zorunludur.

(3) Kurul, PDMK’ya ilişkin ödeme yükümlülüklerinin yurt içinde yerleşik bir banka
veya üçüncü bir tüzel kişi tarafından garanti altına alınmasını, PDMK ihraçlarında satışın belirli
bir şekilde yapılmasını ya da satışın yapılacağı kişilerin niteliklerine ve/veya satış koşullarına
sınırlama getirilmesini talep edebilir. 

(4) PDMK, izahnamede veya ihraç belgesinde belirlenen esaslar çerçevesinde itfa edilir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Fonun İşleyişine İlişkin Esaslar

Kurucu, fon kurulu ve fon operasyon sorumlusu 
MADDE 9 – (1) Kurucu, her fon için en az 3 kişiden oluşan bir fon kurulunu yönetim

kurulu kararıyla atar. Fon kurulu üyelerinden en az birinin Kurulun kurumsal yönetime ilişkin
düzenlemelerinde sayılan nitelikleri taşıyan bağımsız üye olması ve en az bir üyenin de Kurulun
lisanslamaya ilişkin düzenlemeleri çerçevesinde Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı
belgesine sahip olması zorunludur. Aynı kurucu tarafından birden fazla sayıda fon kurulması
halinde, fon kurulları aynı kişilerden oluşabilir. 

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

tecrübeye sahip olması, 
b) Kendisi veya sınırsız sorumlu ortak olduğu kuruluşlar hakkında iflas kararı verilme-

miş ve konkordato ilân edilmemiş olması, 
c) Faaliyet izinlerinden biri Kurulca iptal edilmiş kuruluşlarda, bu müeyyideyi gerek-

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

İşlemleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameye göre kendileri veya ortağı olduğu kuru-
luşlar hakkında tasfiye kararı verilmemiş olması, 

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

f) 5411 sayılı Kanun kapsamındaki suçlardan, mülga 25/4/1985 tarihli ve 3182 sayılı
Bankalar Kanunu ile mülga 18/6/1999 tarihli ve 4389 sayılı Bankalar Kanununun hapis cezası
gerektiren hükümlerine muhalefetten mahkûm olmuş olmaması, 

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

gereklidir. 
(3) Kurucu, fon kuruluş başvurusunun gerçekleştirilmesi, fon kurulu üyelerinin belir-

lenmesi ile fon içtüzüğünün hazırlanmasından ve bu Tebliğde belirlenen diğer görevlerden so-
rumludur. 

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

kümleri çerçevesinde korunması, saklanması, kaydedilmesi, kayıtların doğru olarak tutulması
ve izlenmesi, bunlara ilişkin belge düzeninin kurulması ve fona ve fon varlıklarına ilişkin bilgi
ve belgelerin muhafazası. 

c) Fonun, PDMK sahiplerinin hak ve menfaatlerini koruyacak şekilde; ilgili mevzuat,
fon içtüzüğü, izahname, ihraç belgesi ve ihraca ilişkin diğer belgelerde belirtilen ilke ve yön-
temlere uygun olarak temsili, yönetimi ve denetiminin gözetimi. 

ç) Bankalar nezdinde fon adına hesap açtırılması, PDMK sahiplerine ödemelerin doğru
ve zamanında yapılması ile fondan yapılan diğer harcamaların bu Tebliğ hükümlerine uygun-
luğu. 

d) Bu Tebliğ hükümlerine uygun olarak yatırımcı raporlarının hazırlanması ve sunul-
ması. 

e) Hizmet sağlayıcı tarafından verilen hizmetin uygun bir şekilde yapılmasının sağlan-
ması ve hizmet sağlayıcının hizmet sözleşmesinde belirlenen yükümlülüklerini yerine getir-
memesi halinde değiştirilmesi. 

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

(5) Fon kurulunun vereceği tüm kararlar noter tarafından onaylanmış fon kurulu karar
defterine yazılır. 

(6) Fon kurulu, bu Tebliğ ile kendine verilen sorumluluklar saklı kalmak kaydıyla dör-
düncü fıkranın (e) bendi haricindeki görevlerini yerine getirmek üzere bir fon operasyon so-
rumlusu atayabilir. Fon operasyon sorumlusu, 7 nci maddede belirtilen şartları sağlayan bir
banka veya geniş yetkili aracı kurum olabilir.
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Fon iç kontrol sistemi 
MADDE 10 – (1) Fon iç kontrol sistemi; fonun faaliyetlerinin verimliliğinin ve etkin-

liğinin, finansal ve idari konulara ait bilgilerin güvenilirliğinin ve zamanında elde edilebilirli-
ğinin sağlanmasını, fon faaliyetlerinin ilgili mevzuata, sözleşmelere, fon içtüzüğüne, ihraca
ilişkin belgelere uygun yürütülmesini, hata, hile ve usulsüzlüklerin önlenmesini ve tespitini,
muhasebe kayıtlarının doğru ve eksiksiz olmasını ve finansal bilgilerin doğru ve güvenilir ola-
rak zamanında hazırlanmasını temin etmek amacıyla uygulanan usul ve esaslardır. Fon iç kont-
rol sistemi asgari olarak; 

a) PDMK’nın ihraç tarihinde ve fonun faaliyet süresince Kanuna, bu Tebliğe, fon içtü-
züğüne ve izahname, ihraç belgesi veya ihraca ilişkin diğer belgelere uygunluğunu, 

b) Hizmet sağlayıcının görevinin bu Tebliğ ve hizmet sözleşmesi hükümlerine uygun
olarak yapılmasını, 

c) Fon hesaplarından PDMK sahiplerine ve ilgili kişilere yapılan ödemelerin bu Tebliğ
hükümlerine uygunluğunu, 

ç) Fon varlıklarının bu Tebliğ hükümleri çerçevesinde yönetimini, 
d) Fon varlıklarının kurucunun, hizmet sağlayıcısının ve kaynak kuruluşların malvar-

lığından ayrı olarak muhafazasını, saklanmasını ve bu Tebliğ uyarınca muhasebe, belge ve
kayıt düzeninin etkin bir şekilde işlemesini,

sağlayacak şekilde oluşturulur. 
(2) Fonun iç kontrol sistemine ilişkin usul ve esasların fon kurulu kararı ile yazılı hale

getirilmesi zorunludur.
(3) Türev araç işlemlerine taraf olacak fonun iç kontrol sistemi; birinci fıkrada belirti-

lenlere ilave olarak; fonun karşılaşabileceği temel risklerin tanımlanması, risk tanımlamalarının
düzenli olarak gözden geçirilmesi, önemli gelişmelere paralel olarak güncellenmesi ve maruz
kalınan risklerin tutarlı bir şekilde değerlendirilmesine imkân verecek bir risk ölçüm mekaniz-
masının geliştirilmesine yönelik risk yönetim prosedürlerini de kapsar. Türev araç işlemlerine
taraf olunması durumunda, risk yönetim prosedürlerini oluşturup takip edecek fon kurulu üye-
sinin Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 ve Türev Araçlar Lisanslarına sahip olması zo-
runludur. 

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

Fon denetçisi
MADDE 11 – (1) Fon kurulu, fon operasyon işlemlerinde fiilen görev almayan ve

9 uncu maddenin ikinci fıkrasında yer alan nitelikleri haiz bir kişiyi fon denetçisi olarak atar.
Fon denetçisinin Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı belgesine sahip olması zorun-
ludur. Fon denetçisinin Türev Araçlar Lisansına da sahip olması halinde,  10 uncu maddenin
üçüncü fıkrasında belirtilen görev fon denetçisi tarafından da yerine getirilebilir. 

(2) Fon denetçisi tarafından yapılan tespitleri ve denetleme sonuçlarını ihtiva eden ra-
porlar takvim yılını izleyen üç ay içerisinde fon kurulunun ve kurucunun bilgisine sunulur. Fon
kurulu rapor sonuçlarına ilişkin olarak alınacak tedbirleri karara bağlar. Bu raporların
PDMK’nın tamamen itfa edilmesinden itibaren en az beş yıl saklanması zorunludur. Bu süre
içinde davaya konu edilenlerin, davanın kesin hükme bağlanmasına kadar saklanması ve yetkili
mercilerce istendiğinde ibraz edilmesi gerekir. 

(3) Fon denetçisi, Kanun, bu Tebliğ veya fon içtüzüğü hükümlerine herhangi bir aykı-
rılığın varlığını veya fonun geri ödeme güçlüğü içine düştüğünü tespit etmesi halinde hazırla-
yacağı denetim raporunu en kısa sürede fon kuruluna ve kurucunun bilgisine sunar. 
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(4) Fon kurulu ve fon operasyon sorumlusu; fon portföyüne alınan varlıklara ilişkin
belgeler, fonun finansal raporları, iç kontrol ve risk yönetimine ilişkin prosedürler, bu Tebliğ
kapsamında hazırlanması gereken raporlar, inceleme ve bağımsız denetim raporları ile hizmet
sağlayıcı tarafından hazırlanan raporlar dâhil fonun tüm defter, kayıt ve belgelerini fon denet-
çisine sağlamakla yükümlüdür.

Hizmet sağlayıcı 
MADDE 12 – (1) Fon portföyünde yer alan varlıkların günlük idaresi hizmet sağlayıcı

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

(2) Hizmet sağlayıcının görev ve sorumlulukları, fon kurulu ile hizmet sağlayıcı ara-
sında akdedilen yazılı bir hizmet sözleşmesiyle belirlenir ve asgari olarak aşağıdaki hususları
kapsar: 

a) Fon portföyünde yer alan varlıklara ilişkin ödemelerin zamanında tahsil edilmesi ve
fon hesabına aktarılması.

b) Fon portföyünde yer alan varlıklara ilişkin sigorta, vergi ve benzeri idari işlemlerin
yerine getirilmesi. 

c) Borçluların ödeme kabiliyetlerinin gözetimi ile ödemelerin geç yapılması veya hiç
yapılmaması halinde borçluya gerekli ihtarların yapılması.

ç) Proje finansmanına konu olan projenin gelirleri ile diğer haklarından ve proje finans-
manına yönelik kullandırılan kredilerden kaynaklanan tüm nakit akımlarına ilişkin bilgilerin,
ödeme zamanlarını ve bakiye bilgisini gösterecek şekilde;

1) Projenin izahname veya ihraç belgesinde öngörülen ilerleme süreci ile yapım aşma-
sındaki projelerin fiziki ve finansal ilerleme yüzdeleri ile öngörülen işletmeye geçme tarihle-
rinin,

2) Fiilen gerçekleşen maliyetin fizibilite etüdü sonucu belirlenen maliyet karşısındaki
durumunun, 

üç ayda bir fon kuruluna raporlanması.
d) Fon portföyüne dâhil edilen varlıkların; 
1) Kullandırılan krediye ilişkin sözleşmede bu yönde bir hüküm bulunması halinde,

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

2) Hizmet sözleşmesinde belirtilmesi halinde, 22/6/2016 tarihli ve 29750 sayılı Resmî
Gazete’de yayımlanan Kredilerin Sınıflandırılması ve Bunlar İçin Ayrılacak Karşılıklara İlişkin
Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte tanımlanan donuk alacak niteliğine gelen krediler için
gerekli takip işlemlerinin yürütülmesi ve elde edilen gelirlerden fon payına düşen kısmının fon
hesabına aktarılması,

3) Proje gelirleri veya diğer haklarının tahsili ve bunun için gerekli takip işlemlerinin
yürütülmesi ve elde edilen gelirlerden fon payına düşen kısmının fon hesabına aktarılması.

e) Kurulca belirlenecek diğer görevler. 
(3) Fon kurulu ile hizmet sağlayıcı arasında yapılan sözleşme çerçevesinde fona akta-

rılmak üzere tahsil edilen tutarlar fon malvarlığına dâhildir. Bu tutarlar PDMK itfa edilinceye
kadar, hizmet sağlayıcının yönetiminin veya denetiminin kamu kurumlarına devredilmesi hâ-
linde dahi teminat amacı dışında tasarruf edilemez, rehnedilemez, teminat gösterilemez, kamu
alacaklarının tahsili amacı da dâhil olmak üzere haczedilemez, iflas masasına dâhil edilemez,
ayrıca bunlar hakkında ihtiyati tedbir ve ihtiyati haciz kararı verilemez ve tahsilini müteakip
ivedilikle hizmet sağlayıcının kendi hesaplarından ayrı olarak fon adına açılan bir banka hesa-
bına aktarılır.
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(4) Hizmet sağlayıcının sözleşmeyle belirlenen yükümlülüklerini yerine getirmemesi
veya faaliyet izninin iptali halinde, sözleşme fon kurulu tarafından sona erdirilir ve başka bir
hizmet sağlayıcı ile ivedilikle sözleşme yapılır.

(5) Sözleşmenin sona ermesini müteakip hizmet sağlayıcı fon portföyüne dâhil edilen
varlıklara ilişkin yazılı veya elektronik ortamda tutulan tüm defter, belge ve kayıtlar ile fon
portföyüne dâhil edilen varlıklara ilişkin tüm nakit ve banka hesaplarını herhangi bir sebeple
mahsup veya kesinti yapmaksızın fon kuruluna veya yerine geçecek olan hizmet sağlayıcıya
en geç beş iş günü içinde devreder. Anılan hususlara sözleşmede yer verilir. 

(6) Hizmet sağlayıcının ikinci fıkrada belirtilen hizmet sözleşmesi kapsamındaki faa-
liyetleri ile fon varlıklarının mevcudiyetini koruyup korumadığı, Kamu Gözetimi, Muhasebe
ve Denetim Standartları Kurumu tarafından yayımlanan İlgili Hizmetler Standardı 4400 Fi-
nansal Bilgilere İlişkin, Üzerinde Mutabık Kalınan Prosedürlerin Uygulanmasına Yönelik İşler
Standardına uygun olarak sermaye piyasasında bilgi sistemleri bağımsız denetim faaliyetinde
bulunmakla yetkili bir bağımsız denetim kuruluşu tarafından yıllık hesap dönemleri itibarıyla
incelenir. İnceleme sonucunda elde edilen bulgular, ilgili yılın hesap döneminin bitimini izleyen
otuz gün içerisinde bir rapor halinde fon kurulu ve kurucuya iletilir. Söz konusu incelemenin
yapılması ve raporun hazırlanmasında Ek-4’te belirtilen esaslara uyulur.

Sır saklama 
MADDE 13 – (1) Fon kurulu, kurucu, fon denetçisi, fon operasyon sorumlusu ve hiz-

met sağlayıcı, bu Tebliğ ve sözleşmeler ile kendilerine verilen görevlerini yerine getirmeleri
sırasında ilgililere ve üçüncü kişilere ait öğrendikleri sırları bu Tebliğe ve ilgili diğer mevzuata
göre yetkili olanlardan başkalarına açıklayamazlar ve kendi yararlarına kullanamazlar.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Fon Portföyüne İlişkin Hükümler

Fon portföyüne dâhil edilebilecek varlıklar ve devir sözleşmesi
MADDE 14 – (1) İzahname veya ihraç belgesinde belirtilmek koşuluyla fon portföyüne;
a) Proje finansmanına yönelik kullandırılan kredilerden kaynaklanan alacaklar, 
b) Proje finansmanına konu olan projenin gelirleri ve diğer hakları,
c) Fon portföyünde yer alan varlıklardan elde edilen nakdin değerlendirilmesi amacına

yönelik olarak yapılan vadeli mevduat, katılma hesabı, ters repo işlemleri, para piyasası fonu
katılma payları, bankaların kaynak kuruluş olduğu kira sertifikaları, kısa vadeli borçlanma
araçları fonu katılma payları, devlet iç borçlanma senetleri, Hazine ve Maliye Bakanlığının
kaynak kuruluş olduğu kira sertifikaları, İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. para piyasası
ve diğer yurtiçi organize para piyasası işlemleri ile katılım bankalarının muadil ürünleri veya
Kurulca uygun görülecek diğer varlıklar,

ç) Türev araçlardan kaynaklanan haklar ve yükümlülükler,
d) Kurulca uygun görülecek diğer varlıklar,
dâhil edilebilir.
(2) Birinci fıkranın (a), (b) ve (d) bentlerinde sayılan varlıklar imzalanacak bir sözleşme

çerçevesinde varlıkların devrine ilişkin usullere göre var olan teminatlarıyla birlikte fona dev-
redilir. Proje finansmanına yönelik kullandırılan teminatlı krediler ve bunların yeniden finans-
manı için kullandırılan teminatlı kredilerin bir kısmına dayalı olarak gerçekleştirilecek ihraç-
larda fonun haklarının krediyi kullandıran banka veya geniş yetkili aracı kurum ile aynı olacak
şekilde tesis ettirilmesi için gereken işlemler yapılır.
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Projenin ve fon portföyüne dâhil edilecek varlıkların nitelikleri
MADDE 15 – (1) Fon portföyüne dâhil edildikleri tarih itibarıyla projenin aşağıdaki

şartları sağlaması zorunludur:
a) Kaynak kuruluş tarafından, projelerin talep, nakit akımı ve risk analizlerini de içeren

bağımsız finansal fizibilite etütlerinin gerekli yeterlilik ve tecrübeye sahip kuruluşlara yaptı-
rılmış olması, projelerin değerlemelerinin de projenin niteliğine göre sermaye piyasası mevzuatı
uyarınca değerleme yapmaya yetkili kuruluşlar veya gerekli teknik yeterliliğe sahip kuruluşlara
yaptırılmış olması.

b) Projelerin ilgili mevzuat çerçevesinde bulunduğu safha uyarınca gerekli tüm izin,
ruhsat ve lisanslarının alınmış, hazır ve onaylanmış, ihtiyaç duyulan arazi, zemin ve benzeri
etütlerinin yapılmış, projenin çevresel ve kültürel varlıklara etkilerinin değerlendirilmiş ve ge-
rekli önlemlerin alınmış, mevzuat gereği gerekli olan tüm belgelerin tam ve doğru olarak mev-
cut olduğu hususlarının gerekli olması halinde ilgili kamu kurum ve kuruluşları tarafından,
aksi takdirde sermaye piyasası mevzuatı uyarınca değerleme yapmaya yetkili kuruluşlarca
tespit edilmiş olması.

c) Projenin yurt içinde olması.
(2) Fon portföyüne dâhil edildikleri tarih itibarıyla kredilerin aşağıdaki şartları sağla-

ması zorunludur:
a) Bankaların proje finansmanı için kullandırdıkları kredilerinin, Kredilerin Sınıflan-

dırılması ve Bunlar İçin Ayrılacak Karşılıklara İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin
4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında olması.

b) Geniş yetkili aracı kurumların proje finansmanı için kullandırdıkları kredilerinin de
(a) bendinde belirtilen şartları sağlaması.

(3) İpotek tesis edilmek suretiyle teminat altına alınmış kredilerin teminatı olan taşın-
mazların;

a) Yurt içinde olması,
b) Kanuni zorunluluklardan kaynaklanan sigorta yükümlülüklerinin yerine getirilmiş

olması,
c) Kredinin kullandırılması veya alacağın oluşumu aşamasında piyasa değerinin BDDK

veya sermaye piyasası mevzuatı uyarınca değerleme yapmaya yetkili kuruluşlarca tespit edilmiş
olması,

ç) Üzerinde bulunan ipoteğin birinci dereceden garameten tesis edilmesi saklı olmak
kaydıyla tapu sicilinde birinci dereceye kayıtlı olması ve bu derecede kamu alacakları haricinde
başka sırada ipotek tesis edilemeyeceğine ilişkin sicile şerh konulmuş olması, 

gerekir.
(4) Varlıklar üzerinde kaynak kuruluş lehine olanlar hariç ayni veya şahsi bir hak, haciz

kaydı gibi herhangi bir takyidat bulunmaması ve PDMK itfa edilene kadar, varlıklara ilişkin
sigorta yükümlülüğünün yerine getirilmesi ve teminatının korunması zorunludur.

(5) Fon portföyüne dâhil edilen türev araçlarla ilgili olarak aşağıda belirtilen hususlar
aranır: 

a) Türev aracın borsalarda alım satıma konu olması veya karşı tarafının, kurulduğu ülke
yetkili otoritesi tarafından yetkilendirilmiş bir banka, kredi kuruluşu, sigorta şirketi veya mer-
kezi takas kuruluşu olması ve kredi derecelendirme kuruluşlarınca belirlenen derecelendirme
notunun yatırım yapılabilir seviyenin en yüksek ilk üç kademesine denk gelen uzun vadeli de-
recelendirme notuna sahip olması gerekir.
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b) Fonun portföyüne dahil edilen türev araçlardan kaynaklanan haklar, riske maruz tüm
varlıkların kalan toplam anapara nominal değerini; yükümlülükler ise ihraç edilen riske maruz
PDMK’nın kalan toplam anapara nominal değerini aşamaz.

(6) Beşinci fıkranın (a) bendi kapsamında yatırım yapılabilir seviyeye denk gelen de-
recelendirme notunun değerlendirilmesinde;

a) Türkiye’de yerleşik kuruluşlar için ulusal derecelendirme notlarının esas alınması,
b) Derecelendirme notu, ilgili derecelendirme kuruluşunun derecelendirme sistemine

göre yatırım yapılabilir seviyenin en alt sınırında olan kuruluşlar için notun görünümünün en
az durağan olması şartının aranması,

c) İlgili kuruluşun aldığı birden fazla derecelendirme notu bulunması halinde en yüksek
derecelendirme notunun esas alınması,

gerekir.
Fon yönetimine ilişkin esaslar
MADDE 16 – (1) Fon portföyü,  fon portföyüne dâhil varlıkların değeri fonun toplam

yükümlülüğünden az olmayacak şekilde oluşturulur. Varlıkların değeri, proje gelir ve hakları
için 15 inci maddenin birinci fıkrasının (a) bendinde belirtilen değerleme raporunda tespit edi-
len değer, proje finansmanına yönelik kullandırılan krediler için ise izahname veya ihraç belgesi
tarihinde anapara ve tahakkuk etmiş faiz toplamıdır.

(2) Fona yapılacak her türlü ödeme ve fondan yapılacak her türlü harcama için fon
adına açılan banka hesabı kullanılır.

(3) Fon doğrudan aktarım veya dolaylı aktarım usullerinden biri ile yönetilir. 
(4) Doğrudan aktarım usulünde, fon portföyünde yer alan varlıklardan elde edilen, öde-

me planına bağlı olan veya olmayan nakit akımları bu Tebliğ kapsamında gerekli kesintiler ya-
pıldıktan sonra fon portföyünde bekletilmeksizin doğrudan PDMK sahiplerine aktarılır.   

(5) Dolaylı aktarım usulünde, fon portföyünde yer alan varlıklardan elde edilen, ödeme
planına bağlı olan veya olmayan nakit akımları bu Tebliğ kapsamında gerekli kesintiler yapıl-
dıktan sonra, fon kurulu tarafından belirlenen vadelerde PDMK sahiplerine aktarılana kadar
söz konusu izahname veya ihraç belgesinde düzenlenen esaslar çerçevesinde fon portföyünde
bekletilebilir. 

(6)  Rehinle teminat altına alınmış bir varlığın fon portföyüne alınması hâlinde, sicile
tescili mecburi rehinlerin fon adına ilgili sicile tescil ettirilmesi zorunludur. 

(7) Bu Tebliğ uyarınca yapılacak sigorta sözleşmelerinden elde edilecek tazminat tu-
tarları, sigortalanan varlığın ikame edilmesi ve/veya yenilenmesinde kullanılmayacak olması
halinde fon portföyüne gelir olarak kaydedilir.

(8) Varlıkların fon portföyüne devir tarihinden önce yapılan işlemlerden dolayı ortaya
çıkabilecek mali yükümlülükler fon portföyünden karşılanamaz. Bu yükümlülüklerle ilgili hu-
kuki anlaşmazlıklarda taraf ve sorumlu kişi kaynak kuruluştur. Bu hususlara, 14 üncü maddenin
ikinci fıkrasında belirtilen sözleşmede yer verilir.

(9) PDMK’nın itfası sonucunda, fon portföyünde yer alan varlıklardan elde edilen nakit
akımının, PDMK sahiplerine yapılan toplam ödemeleri ve fondan yapılan diğer harcamaları
aşan kısmının kullanım esaslarına PDMK izahnamesi veya ihraç belgesinde yer verilir.

(10) Fon, yalnızca nakit yönetimi amacıyla ve varlıklar toplamının yüzde birini geç-
meyecek tutarda borçlanabilir.

Fon portföyünden yapılabilecek harcamalar
MADDE 17 – (1) Fondan karşılanacak tüm giderlerin toplamının varlıkların toplam

değerine göre üst sınırına ve her bir gider kalemine izahname veya ihraç belgesinde yer veril-
mesi kaydıyla fon portföyünden aşağıda belirtilen harcamalar yapılabilir:
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a) Mevzuat gereği yapılması zorunlu tescil ve ilan giderleri.
b) Fon kurulu üyeleri ile fona hukuk, muhasebe, operasyon, saklama ve diğer yönetim

hizmetleri sağlayanlara, hizmetleri karşılığı ödenmesi gereken ücretler.
c) Varlıkların yönetimine ilişkin hizmet sağlayıcıya ödenmesi gereken ücretler.
ç) Bağımsız denetim kuruluşlarına ödenen ücretler.
d) Derecelendirme kuruluşlarına ödenen ücretler.
e) Fon portföyünün kalitesinin artırılmasına yönelik olarak 18 inci madde kapsamında

ödenmesi gereken ücret, komisyon ve diğer giderler.
f) Yüklenim ve aracılık ücret ve komisyonları.
g) İhraç için ödenen kanuni ücretler.
ğ) Fonun mükellefi olduğu vergi ödemeleri ile sigorta giderleri.
h) Türev araçlardan kaynaklanan maliyetler.
ı) KAP ve MKK giderleri.
i) Borçlanma giderleri.
j) Kurulca uygun görülecek diğer harcamalar.
(2) Fon malvarlığından piyasa rayici üzerinde harcama yapılamaz. Harcamaların bel-

geye dayandırılması zorunludur.
(3) Kurulca uygun görülmesi kaydıyla ihraçtan sonra fon portföyünden izahname veya

ihraç belgesinde belirtilenler dışında veya üst sınırı aşan harcama yapılabilir.
Fon portföyünün kalitesinin artırılmasına yönelik işlemler
MADDE 18 – (1) Varlıklardan elde edilen nakit akımlarının, PDMK sahiplerine yapı-

lacak olan ödemeler ile fon varlıklarından yapılabilecek diğer harcamaları karşılayamama ris-
kine karşı, PDMK sahiplerinin haklarının korunabilmesi amacıyla;

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

b) Proje finansmanına konu varlığın geliri tahsil edilinceye kadar, proje finansmanına
konu edilebilecek diğer varlıklar ve/veya kurucu ve/veya kaynak kuruluşun göstereceği diğer
varlıklar fon portföyünün teminatı olarak alınabilir.

c) Kurulca uygun görülecek diğer yöntemlere başvurulabilir.
(2) İzahnamede veya ihraç belgesinde açıklanmak kaydıyla kurucu veya kaynak kuruluş

ihraç edilecek PDMK’den satın alabilir.
(3) Fona devredilen proje finansmanına yönelik kullandırılan kredilerin izahname veya

ihraç belgesi ile bu Tebliğde belirtilen nitelikleri kaybetmesi durumunda kaynak kuruluş, söz
konusu varlıkları nitelikleri uygun olanlarla ivedilikle değiştirmek zorundadır.

Projenin gecikmesi veya gerçekleşmemesi durumları
MADDE 19 – (1) Projenin izahname veya ihraç belgesinde belirtilen süre ve esaslar

çerçevesinde yerine getirilemeyeceğinin anlaşılması durumunda;
a) Bu durumun anlaşıldığı tarihten itibaren on beş iş günü içerisinde kaynak kuruluş

tarafından bir fizibilite raporu hazırlanır ve bu raporda projenin tamamlanması için gerekli ol-
duğu belirtilen ilave süre talebiyle Kurula başvuruda bulunur. Bu raporda, projenin gecikme
sebepleri, mevcut tamamlanma düzeyi ile bitirilmesi için gerekli olan süre ve tahmini maliyet
hakkında bilgi verilir. Fizibilite raporlarında yer alan yanlış, yanıltıcı ve eksik bilgilerden kay-
nak kuruluş sorumludur. 

b) Projenin gecikeceği bilgisi, fizibilite raporunun sonuç bölümü, Kurulca verilen ek
süre ve bu kapsamda yeniden belirlenen ifa zamanı fon kurulu, kurucu veya kaynak kuruluş
tarafından gerekçesi ile KAP’ta derhal ilan edilir.
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(2) Projenin, verilen ek süre sonunda veya ek süre talebinde bulunulmaması halinde
ifa zamanında yerine getirilememesi veya getirilemeyeceğinin anlaşılması projenin gerçekleş-
memesi durumudur. Bu durum, fon kurulu, kurucu veya kaynak kuruluş tarafından KAP’ta
derhâl ilan edilir.

(3) İkinci fıkrada belirtilen açıklama tarihinden itibaren ivedilikle fon portföyüne ilişkin
teminatların derhâl nakde dönüştürülerek bedelinin sahip olunan PDMK oranında PDMK sa-
hiplerine ödenmesi hususu fon kurulu tarafından karara bağlanarak, 20 nci maddenin altıncı
fıkrasında belirtilen fon ile teminatların nakde dönüştürülmesinden elde edilen tutar, yatırım-
cılara sahip oldukları PDMK oranında dağıtılarak PDMK’lar itfa edilir.

(4) PDMK’nın tahsisli olarak veya borsada işlem görmeyecek şekilde nitelikli yatırım-
cılara satılması durumunda, bu madde kapsamında yapılması gereken ilanlar MKK aracılığıyla
yatırımcılara elektronik ortamda iletilir ve kurucunun internet sitesinde yayımlanarak yatırım-
cıların erişimine sürekli olarak açık tutulur. 

İhraç gelirinin kullanım şekli ve ilerleme raporları
MADDE 20 – (1) PDMK ihracı karşılığında elde edilen gelir bir banka nezdinde açılan

özel bir hesapta toplanır ve vekilin özen borcu çerçevesinde vadeli mevduat, katılma hesabı,
ters repo işlemleri, para piyasası fonu katılma payları, bankaların kaynak kuruluş olduğu kira
sertifikaları, kısa vadeli borçlanma araçları fonu katılma payları, Devlet iç borçlanma senetleri,
Hazine ve Maliye Bakanlığının kaynak kuruluş olduğu kira sertifikaları, İstanbul Takas ve Sak-
lama Bankası A.Ş. para piyasası ve diğer yurtiçi organize para piyasası işlemleri ile katılım
bankalarının muadil ürünleri veya Kurulca uygun görülecek diğer varlıklara yatırılmak suretiyle
fon adına değerlendirilir. Bu şekilde elde edilen gelirler, esasları izahname ve ihraç belgesinde
belirlenmek suretiyle PDMK sahiplerine yapılacak ödemelerde kullanılabilir.

(2) PDMK ihraç geliri, ihraç edilen PDMK’lara konu projelerde veya bu projelerin ta-
mamlanması için izahname veya ihraç belgesi başvuru tarihi itibarıyla kullanılmış finansman
kaynaklarının geri ödenmesinde kullanılır. 

(3) Proje finansmanına konu olan projenin gelirleri ve diğer haklarının dayanak varlık
olduğu ihraçlarda, ihraç gelirinin ilerleme esasına göre kaynak kuruluşa aktarılabilmesini te-
minen, maliyeti kaynak kuruluş tarafından karşılanmak üzere fon kurulunca altı aylık dönemler
itibarıyla projenin konusuna göre gerekli teknik yeterliliğe sahip bağımsız kuruluşlara ilerleme
raporları hazırlatılır. İlerleme raporlarında yer alan yanlış, yanıltıcı ve eksik bilgilerden hazır-
layan ile kaynak kuruluş müteselsilen sorumludur. İlerleme raporlarının sonuçları raporun im-
zalandığı tarihte KAP’ta ilan edilir. Proje finansmanına konu olan projenin gelirleri ve diğer
haklarının dayanak varlık olduğu ihraçlarda, ihraç gelirinin yüzde on beşlik kısmı ihracın ger-
çekleştirilmesinin ardından, kalan yüzde seksen beşlik kısmı ise proje ilerleme raporlarında
belirlenen oranlar ölçüsünde kaynak kuruluşa aktarılır. İlerleme raporlarına göre aktarımın han-
gi esaslar çerçevesinde yapılacağı izahname veya ihraç belgesinde belirtilir. Proje finansmanına
yönelik kullandırılan kredinin dayanak varlık olduğu ihraçlarda ise ihraç geliri doğrudan kaynak
kuruluşa aktarılabilir. 

(4) Proje finansmanına konu olan projenin gelirleri ve diğer haklarının ve proje finans-
manına yönelik kullandırılan kredilerin aynı anda dayanak varlık olduğu ihraçlarda, söz konusu
varlıkların portföydeki oranlarına göre üçüncü fıkrada yer alan hükümler uyarınca aktarım ger-
çekleştirilir.

(5) PDMK’nın tahsisli olarak veya borsada işlem görmeyecek şekilde nitelikli yatırım-
cılara satılması durumunda, üçüncü fıkra kapsamında yapılması gereken ilanlar MKK aracılı-
ğıyla yatırımcılara elektronik ortamda iletilir ve kurucunun internet sitesinde yayımlanarak ya-
tırımcıların erişimine sürekli olarak açık tutulur. 
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(6) Projenin gerçekleşmeyeceğinin kesinleşmesi durumunda ihraç geliri hesabında ka-
lan tutar kaynak kuruluşa aktarılmaz ve PDMK sahiplerine ödenir.

BEŞİNCİ BÖLÜM
Fonlara İlişkin Bilgilendirme, Raporlama ve Denetim Esasları

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

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

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

c) Takvim yılı esas alınarak, üçer aylık dönemler itibarıyla; varlıklara ilişkin olarak var-
sa önceki rapor tarihinden itibaren gerçekleşen ödemeleri ile kalan ödeme tutarını içeren bir
yatırımcı raporu ilgili dönemin bitimini izleyen,

ç) Hizmet sağlayıcının faaliyetleri ve fon varlıklarının mevcudiyetine ilişkin 12 nci
maddenin altıncı fıkrası uyarınca hazırlanan raporda yer alan bulgular, raporun hazırlanmasını
takip eden,

d) Derecelendirme kuruluşlarınca PDMK’lara verilmiş veya güncellenmiş kredi dere-
celendirme notları, kurucu veya fon kuruluna ulaşmasını izleyen,

altı iş günü içerisinde KAP’ta ve kurucunun internet sitesinde ilan edilir.
(2) PDMK’nın halka arz edilmesi durumunda fona ilişkin genel bilgilerin KAP’ta yer

alan ilgili form kullanılarak yayımlanması zorunludur. KAP’ta yayımlanan fona ilişkin genel
bilgilerde herhangi bir değişiklik söz konusu olduğunda, gerekli güncellemenin en geç iki iş
günü içinde yapılması gerekir.

(3) PDMK’nın tahsisli olarak veya borsada işlem görmeyecek şekilde nitelikli yatırım-
cılara satılması durumunda ise birinci fıkra kapsamında yapılması gereken ilanlar MKK ara-
cılığıyla bu yatırımcılara elektronik ortamda iletilir ve kurucunun internet sitesinde yayımla-
narak yatırımcıların erişimine açık tutulur. 

(4) KAP’ta, MKK aracılığıyla ve kurucunun internet sitesinde ilan edilmesi gereken
bilgi ve belgelerin eksiksiz olarak yayımlanması, doğruluğu ve güncel tutulması kurucunun
sorumluluğundadır.

(5) Fon içtüzüğü ile içtüzük değişikliklerinin tescilinin ilan edildiği TTSG’nin tarih ve
sayısına ilişkin bilgi, ilanı takip eden altı iş günü içerisinde Kurula gönderilir.

(6) Fon denetçisinin 11 inci maddenin üçüncü fıkrası kapsamında hazırladığı raporun
bir örneği, tamamlanmasını takip eden altı iş günü içerisinde Kurula gönderilir.

Fonlarda muhasebe, finansal raporlama ve bağımsız denetim esasları
MADDE 22 – (1) Fonların muhasebe uygulamaları, hesap planları, finansal tablolarının

hazırlanmasında esas alınacak standartlar, finansal tablo düzenleme yükümlülükleri ve finansal
tablolarının bağımsız denetimi hakkında Kurulun yatırım fonlarına ilişkin düzenlemelerinde
yer alan esaslar uygulanır.
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PDMK izahnamesinde yer alacak finansal tablolar
MADDE 23 – (1) PDMK izahnamesinde, fonun Türkiye Muhasebe Standartları/Türkiye

Finansal Raporlama Standartlarına (TMS/TFRS) uygun olarak düzenlenmiş ve bağımsız de-
netimden/incelemeden geçmiş, 22/6/2013 tarihli ve 28685 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan
İzahname ve İhraç Belgesi Tebliği (II-5.1)’nde belirtilen finansal tablolarına yer verilir.

(2) Fonun faaliyetlerine bir yıldan daha kısa bir süredir devam etmesi halinde PDMK
izahnamesinde bu süreyi kapsayan Türkiye Muhasebe Standartları/Türkiye Finansal Raporlama
Standartlarına (TMS/TFRS) uygun olarak düzenlenmiş ve incelemeden geçirilmiş ara dönem
finansal tablolara yer verilir. Fonun yeni kurulmuş olması veya kurulmasından itibaren PDMK
ihracı yapmamış olması halinde PDMK izahnamesinde fonun finansal tablolarına yer verilme-
yebilir.

(3) PDMK izahnamesinde yer alacak finansal tablolara ilişkin diğer hususlarla ilgili
olarak Kurulun ilgili düzenlemelerinde yer alan esaslar uygulanır.

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

Ticaret Kanunu, 4/1/1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanunu ve Kanun hükümleri çerçe-
vesinde zorunlu defterler tutulur.

(2) Fon portföyüne dâhil edilen ve 14 üncü maddenin birinci fıkrasının (a) ve (b) bent-
lerinde sayılan her bir varlığa bir dosya numarası verilir. Fonun muhasebe kayıtlarına ilişkin
açıklamalarda ilgili varlığın dosya numarası da belirtilir.

(3) Fon portföyüne devredilen varlıklara ilişkin dosyada asgari olarak;
a) Bankaların ve geniş yetkili aracı kurumların, proje finansmanına yönelik kullandırılan

teminatlı kredileri ve bunların yeniden finansmanı için kullandırılan teminata bağlı kredilerden
kaynaklanan alacaklarına ilişkin olarak; borçlunun/borçluların adı, para birimi, anapara değeri,
kredinin veriliş tarihi, vadesi, faiz oranı, faiz hesaplama metodu, varsa azami faiz oranı ve
tutarı ile risk ve çek raporu, ödeme planı, sigorta bilgileri,

b) Proje finansmanına konu olan projenin gelirleri ve diğer haklara ilişkin olarak; her
bir proje gelir ve hakkının türü veya niteliği, gelir ve haklardan fona aktarılan tutar, bu tutarın
toplam gelir ve hakka oranı, vade bilgileri ve projenin beklenen gelirleri,

c) Varsa varlığın teminatına ilişkin olarak; teminatın niteliği, rehin ve sicil bilgileri,
ekspertiz değeri, sigorta bilgileri,

yer alır. Söz konusu dosyalarda veya bu dosyaların tutulduğu elektronik ortamlarda
ilgili varlığın fona aidiyeti açık ve anlaşılır bir şekilde belirtilir.

(4) Fon portföyünde yer alan nakdin tutulduğu hesabın numarasına, menkul kıymetlere
ilişkin olarak kıymetin türü ve işlemin tipine göre varsa fon kodu, ISIN kodu, sayısı, ihraç
tarihi, ihraç değeri, nominal değeri, para birimi, vadesi, faiz oranı, faiz hesaplama metodu, öde-
me planı ve saklayıcıdaki hesap numarasına ilişkin bilgilere ve Kurulca gerekli görülecek diğer
hususlara fona ilişkin kayıtlarda yer verilir.

Fon portföyündeki varlıklara ilişkin bilgi ve belgelerin muhafazası
MADDE 25 – (1) Fonun taraf olduğu tüm sözleşme ve yazışmaların, bu Tebliğ kapsa-

mında hazırlanması gereken finansal tablo ve raporların ve fon kurulu kararlarının, PDMK’nın
tamamen itfa edilmesinden itibaren on yıl süreyle saklanması zorunludur. Bu süre içinde davaya
konu edilenlerin, davanın kesin hükme bağlanmasına kadar saklanması ve yetkili mercilerce
istendiğinde ibraz edilmesi gerekir.

(2) Fon portföyünde yer alan varlıklara esas teşkil eden tüm bilgi ve belgelerin elektro-
nik kopyaları kurucu veya hizmet sağlayıcı nezdinde muhafaza edilir.
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(3) Kredilere ilişkin belgelerin kaynak kuruluş veya hizmet sağlayıcı tarafından muha-
faza edilmesi halinde, bu hususa hizmet sözleşmesinde yer verilir.

ALTINCI BÖLÜM
Fonun Geri Ödeme Güçlüğüne Düşmesi, Sona Ermesi, Fon Kurulu Üyeleri,

İlgili Kişi ve Kurumların Değişmesi ile Faaliyet İzinlerinin İptali

Fon kurulu üyeleri ile ilgili kişi ve kurumların değişmesi veya gereken şartları
yitirmeleri

MADDE 26 – (1) Fon kurulu üyelerinin, fon operasyon sorumlusunun, fon denetçisi-
nin, hizmet sağlayıcının, derecelendirme kuruluşunun veya bağımsız denetim kuruluşunun, bu
Tebliğe göre sahip olmaları gereken şartları kaybetmeleri halinde, durumun öğrenildiği tarihte
görevlerine son verilerek veya sözleşmeleri sona erdirilerek yerlerine ivedilikle yeni atamalar
yapılır.

(2) Birinci fıkrada belirtilen kişi veya kuruluşların herhangi bir sebeple görevden ay-
rılmaları veya sözleşmelerinin sona ermesi halinde, ayrılan bu kişi veya kuruluşların görev ve
sorumlulukları yeni atamalar yapılıncaya kadar devam eder. 

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

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

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

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

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

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

edildikten sonra fon kurulunun itfanın tamamlandığını tevsik edici belgelerle Kurula sona erme
talebiyle başvurması ve bu başvurunun Kurulca kabul edilmesi.

(2) Fonun sona erdiği tarihten itibaren PDMK ihraç edilemez.

YEDİNCİ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

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

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

a) Vadesi 364 güne kadar olanlar için on binde beş.
b) Vadesi 364 günden daha uzun olanlar için binde bir.
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(2) Ücretlerin hesaplanmasında bir yıl 365 gün olarak uygulanır.

(3) Kurul ücreti, izahname veya ihraç belgesinin fona teslimi öncesinde ödenir.

(4) İhraç edilecek PDMK’ya ilişkin olarak ihracın döviz cinsinden gerçekleştirilecek

olması durumunda Kurul ücretinin hesaplanmasına esas teşkil eden tutar, izahname veya ihraç

belgesinin Kurul tarafından onaylandığı tarihten bir önceki iş gününde geçerli olan ilgili TCMB

döviz satış kuru veya TCMB tarafından alım satıma konu olmayan dövizlere ilişkin bilgi amaçlı

kur tablosunda belirtilen döviz kurları esas alınmak suretiyle hesaplanacak Türk Lirası karşılığı

üzerinden belirlenir.

Kurul denetimi

MADDE 30 – (1) Fonun, kurucunun, kaynak kuruluşun, fon operasyon sorumlusunun

ve hizmet sağlayıcının fona ilişkin bütün hesap ve işlemleri, Bankacılık mevzuatı hükümleri

saklı olmak kaydıyla Kurul denetimine tabidir.

PDMK’nın kayden ihracı ve MKK’ya bildirim zorunluluğu

MADDE 31 – (1) Yurt içinde ihraç edilecek PDMK’ların MKK nezdinde elektronik

ortamda kayden ihracı ve bunlara ilişkin hakların hak sahipleri bazında izlenmesi zorunludur.

(2)  Yurt dışında ihraç edilecek PDMK’lara ilişkin olarak ihraç tutarı, ihraç tarihi, ISIN

kodu, vade başlangıç tarihi, vadesi, faiz oranı, saklamacı kuruluş, ihracın gerçekleştirildiği dö-

viz cinsi ve ülkeye ilişkin bilgiler ihracın gerçekleştirilmesini takip eden üç iş günü içinde

MKK’ya iletilir. MKK’ya iletilen bu bilgilerde erken itfa dâhil değişiklik olması halinde, de-

ğişikliğin yapıldığı tarihi takip eden üç iş günü içinde MKK’ya bilgi verilir.

Diğer hususlar

MADDE 32 – (1) Fonun kamuyu aydınlatma yükümlülüklerinin belirlenmesinde ve

bu Tebliğde yer almayan diğer konularda Kurulun ilgili düzenlemelerine uyulur.

(2) İzahnamenin, ihraç belgesinin ve ihraca ilişkin diğer belgelerin içeriğine, hazırlan-

masına, onaylanmasına, yayınlanmasına, tescil ve ilanına, izahnamede yer alacak finansal tab-

lolara, izahnamedeki değişikliklere, yapılacak ilan ve reklamlara ilişkin hususlarda, PDMK’la-

rın ihraç ve satış esasları İzahname ve İhraç Belgesi Tebliği (II-5.1) ile 28/6/2013 tarihli ve

28691 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Sermaye Piyasası Araçlarının Satışı Tebliği (II-5.2)

hükümleri mahiyetine uygun düştüğü ölçüde uygulanır. Bu çerçevede, söz konusu Kurul dü-

zenlemelerinin uygulanmasında fon ihraççı addolunur ve ihraççının sorumlulukları fon kurulu

tarafından yerine getirilir.

(3) Bu Tebliğde sayılmamakla birlikte, Kurulun diğer düzenlemelerinin kapsamı içinde

yer almayan ve niteliği itibarıyla PDMK olduğu Kurulca kabul edilecek sermaye piyasası araç-

larına ait izahname veya ihraç belgesinin onaylanmasına ilişkin başvurular bu Tebliğ hüküm-

lerinin kıyasen uygulanması suretiyle sonuçlandırılır.

Kurul ücreti istisnası

GEÇİCİ MADDE 1 – (1) 31/12/2022 tarihine kadar yapılacak ihraçlarda 29 uncu mad-

denin birinci fıkrasında yer alan oranlar binde sıfır olarak uygulanır.

Yürürlük

MADDE 33 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 34 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Sermaye Piyasası Kurulu yürütür.
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Özelleştirme İdaresi Başkanlığından:

KARAR

Tarih : 16/07/2021

Karar No : 2021/ÖİB-K-64

Konu : Taşınmaz Satışı

—— • ——

Özelleştirme İdaresi Başkanlığından:

KARAR

Tarih : 16/07/2021

Karar No : 2021/ÖİB-K-65

Konu : Taşınmaz Satışı
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Özelleştirme İdaresi Başkanlığından:

KARAR

Tarih : 16/07/2021

Karar No : 2021/ÖİB-K-66

Konu : Taşınmaz Satışı

—— • ——

Özelleştirme İdaresi Başkanlığından:

KARAR

Tarih : 16/07/2021

Karar No : 2021/ÖİB-K-67

Konu : Taşınmaz Satışı
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Özelleştirme İdaresi Başkanlığından:

KARAR

Tarih : 16/07/2021

Karar No : 2021/ÖİB-K-68

Konu : Taşınmaz Satışı

—— • ——

Özelleştirme İdaresi Başkanlığından:

KARAR

Tarih : 16/07/2021

Karar No : 2021/ÖİB-K-69

Konu : Taşınmaz Satışı
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Özelleştirme İdaresi Başkanlığından:

KARAR

Tarih : 16/07/2021

Karar No : 2021/ÖİB-K-70

Konu : Taşınmaz Satışı

—— • ——

Özelleştirme İdaresi Başkanlığından:

KARAR

Tarih : 16/07/2021

Karar No : 2021/ÖİB-K-71

Konu : Taşınmaz Satışı
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Özelleştirme İdaresi Başkanlığından:

KARAR

Tarih : 16/07/2021

Karar No : 2021/ÖİB-K-72

Konu : Taşınmaz Satışı

—— • ——

Özelleştirme İdaresi Başkanlığından:

KARAR

Tarih : 16/07/2021

Karar No : 2021/ÖİB-K-73

Konu : Taşınmaz Satışı
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Özelleştirme İdaresi Başkanlığından:
KARAR

Tarih : 16/07/2021
Karar No : 2021/ÖİB-K-74
Konu : Taşınmaz Satışı
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YARGI BÖLÜMÜ
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İLÂN BÖLÜMÜ 
 

YARGI İLÂNLARI 
Yargıtay 8. Ceza Dairesi Başkanlığından:  

 
 6391/1/1-1 

—— • —— 
Yargıtay 8. Ceza Dairesi Başkanlığından:  

 
 6391/2/1-1 
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Yargıtay 8. Ceza Dairesi Başkanlığından:  

 
 6391/3/1-1 

—— • —— 
Danıştay Beşinci Daire Başkanlığından: 

 
 6510/1-1 
  

 



17 Temmuz 2021 – Sayı : 31544 RESMÎ GAZETE Sayfa : 57 

ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI 
TAŞINMAZ KİRAYA VERİLECEKTİR 

Kütahya İli Emet Belediye Başkanlığından: 
1 - Mülkiyeti Emet Belediyesine ait Hamam Mahallesi Firuze Sokak adresindeki, 451 ada 

1 parsel üzerinde bulunan 89.972,00 m2 arazi üzerindeki 196 yataklı Otel, müştemilatı, 1 adet      
5 kulvarlı yarı olimpik kapalı yüzme havuzu, 1 adet aquapark olarak kullanılan havuz, 36 adet 
apart daire, 1 adet yeşil kaplıcalar hamamı ve 8 adet özel banyo, 2 adet cafe, 1 adet kafeterya ve 
yanındaki 4 adet dükkân, 1 adet halı saha, 1’er adet basketbol, voleybol ve tenis kortu, 1 adet açık 
çay bahçesi, çim saha ile 1 adet açık termal sulu hacanaklar havuzu ve müştemilatından oluşan 
tesislerin işletilmesi için 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 45. maddesine göre açık artırma 
usulü ile 20 (yirmi) yıllığına kiraya verilecektir. 

2 - İhale 27.07.2021 Salı günü Saat:14.00'da Belediye Encümeni huzurunda yapılacaktır. 
3 - Tahmini bedel aylık 60.000,00 TL üzerinden olup  %3 nispetinde geçici teminat tutarı 

432.000,00 TL’dir. 
4 - İhaleye ait şartname 27.07.2021 Salı günü Saat: 12.00’a kadar Belediyemiz Mali 

Hizmetler Müdürlüğünden 1.000,00 TL bedel ödeyerek satın alınabilir veya ücretsiz görebilir. 
5 - İhaleye girebilmek için istenilen belgeler; 
6 - GERÇEK KİŞİLER 
a) Geçici teminat mektubu veya alındı belgesi/makbuzu, 
b) Tebligat ve adres beyanı, 
c) İkametgâh belgesi, 
d) Nüfus cüzdan fotokopisi, (aslı ihale komisyonuna gösterilecektir) 
e) Noter tasdikli imza beyannamesi, 
f) Geçici teminat makbuzu veya süresiz banka teminat mektubu, 
g) İhalenin yapılacağı tarih itibariyle Emet Belediyesine borcu olmadığına dair belge, 
h) FETÖ/PYD ve diğer terör örgütleriyle bir ilgisi bulunmadığına dair taahhütname, 
i) Vekâleten katılması halinde Noter tasdikli Vekâletname ile vekilin Noter tasdikli imza 

beyannamesi, 
j) Ortak katılım olması halinde noter onaylı Ortak Girişim Beyannamesi,   
k) İhalenin yapıldığı yıl içerisinde alınmış kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası 

veya ilgili Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belgenin aslı veya noter onaylı sureti,  
l) İhaleye iş ortaklığı olarak girildiği takdirde bu belgeler tüm ortaklar için ayrı ayrı 

düzenlenecektir. 
7 - TÜZEL KİŞİLERİN  
a) Geçici teminat mektubu veya alındı belgesi/makbuzu, 
b) Tebligat ve adres beyanı, 
c) Geçici teminat makbuzu veya süresiz banka teminat mektubu, 
d) İhalenin yapılacağı tarih itibariyle Emet Belediyesine borcu olmadığına dair belge, 
e) İhalenin yapıldığı yıl içerisinde alınmış kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası 

veya ilgili Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belgenin aslı veya noter onaylı sureti,  
f) İhaleye katılacak şirket yetkilisi adına düzenlenmiş yetki belgesi ve Noter tasdikli imza 

sirküsü, 
g) Vekâleten katılım halinde Noter tasdikli Vekâletname ile vekilin Noter tasdikli imza 

sirküleri, 
h) Ortak katılım olması halinde noter onaylı Ortak Girişim Beyannamesi,   
i) FETÖ/PYD ve diğer terör örgütleriyle bir ilgisi bulunmadığına dair taahhütname, 
j) İhaleye iş ortaklığı olarak girildiği takdirde bu belgeler tüm ortaklar için ayrı ayrı 

düzenlenecektir. 6353/1-1 
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ÇAYELİ ÇAY FABRİKASI BUHAR KAZANI ALIMI VE DOĞALGAZ DÖNÜŞÜMÜ İŞİ 
İHALE EDİLECEKTİR 

Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğünden: 
1- Teşekkülümüzün ihtiyacı Çayeli Çay Fabrikası Buhar Kazanı Alımı ve Doğalgaz 

Dönüşümü Satınalma ve İhale Yönetmeliğimizin 9 uncu maddesi kapsamında Açık İhale Usulü 
ile satın alınacaktır. 

2- Bu işe ait şartnameler, 200,00 TL bedelle tahsil fişi karşılığında Çay İşletmeleri Genel 
Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığı/RİZE adresinden temin edilebilir. 

3-  İhaleye katılmak isteyen isteklilerin idari ve teknik şartname esasları dâhilinde 
hazırlayacakları teklif mektuplarını en geç 06.08.2021 tarihi saat 14.00’e kadar Çay İşletmeleri 
Genel Müdürlüğü, Haberleşme ve Arşiv Müdürlüğü, Evrak Kayıt Bürosu - Rize adresinde 
bulunacak şekilde elden vermeleri veya posta ile göndermeleri gerekmektedir. Teklif mektupları 
aynı gün saat 14.00’te açılacaktır. 

4-  Postada meydana gelen gecikmeler ile telgraf ve faksla yapılacak müracaatlar kabul 
edilmez.  

5-  İhale alternatif tekliflere kapalıdır. 
6-  Verilen tekliflerdeki fiyat geçerlilik süresi (opsiyon) ihale tarihinden sonra en az 40 

gün olmalıdır. 
7-  Teklif edilen bedelin KDV hariç en az % 3’ü oranında geçici teminat, yapılacak 

sözleşme bedelinin KDV hariç % 6’sı oranında kesin teminat alınır. 
8-  İhale Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığında yapılacaktır. 
9-   İhale kısmi teklife açıktır. 
10- Teşekkülümüz bu ihalede, 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa tabi olmayıp, Satınalma 

ve İhale Yönetmeliğimiz hükümlerince ihaleyi tamamen veya kısmen yapıp yapmamakta 
serbesttir.   

 6480/1-1 
—— •• —— 

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR 
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğünden: 

PETROL HAKKINA MÜTEALLİK KARAR 
Karar Tarihi: 22.06.2021 Karar No: 7511 

ŞİRKETİN: 
• TİCARİ UNVANI : Türkiye Petrolleri A.O. Genel Müdürlüğü  
• MERKEZİ VE 
  TEBLİGAT ADRESİ : Söğütözü Mah. 2180 Cad. No: 10 
  06530 Çankaya/ANKARA 
• MÜRACAAT TARİHİ : 04.05.2021 - 27.05.2021 
RUHSATIN: 
• KONUSU : İşletme ruhsatı süresinin uzatımı 
• BÖLGESİ : Kara 
• KAPSADIĞI İL : Adıyaman 
• YÜZÖLÇÜMÜ  : 1.104 hektar 
• HAK SIRA NUMARASI : ARİ/TPO/3576 
• BAŞLANGIÇ TARİHİ   : 31.05.1999 
• VERİLİŞ TARİHİ : 07.08.1999 
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TALEP:  
Türkiye Petrolleri A.O. Genel Müdürlüğü sahip bulunduğu, yukarıda bölgesi, ili, 

yüzölçümü ve hak sıra numarası yazılı petrol işletme ruhsatının uzatılmış süresinin sona erdiği 
31.05.2021 tarihinden itibaren 6491 sayılı Türk Petrol Kanunu’nun 8 inci maddesinin üçüncü 
fıkrası ve Türk Petrol Kanunu Uygulama Yönetmeliği’nin 18 inci maddesinin beşinci fıkrası 
gereğince 10 (on) yıl süreyle uzatılması için müracaatta bulunmuştur. 

KARAR: 
Türkiye Petrolleri A.O. Genel Müdürlüğü’nün süre uzatılmasına ait evrakları incelenerek 

6491 sayılı Türk Petrol Kanunu ve Türk Petrol Kanunu Uygulama Yönetmeliği hükümlerine 
şekli, esas şartlarına ve işletme ruhsatının da milli menfaatler ile teknik ve ekonomik esaslara 
uygunluğu tespit edildikten sonra, ARİ/TPO/3576 hak sıra numaralı petrol işletme ruhsatının 
süresinin, sahanın mevcut rezerv durumu, yıllık üretim miktarları ile yatırım ve üretim programı 
dikkate alınarak, 6491 sayılı Türk Petrol Kanunu’nun 8 inci maddesinin üçüncü fıkrası gereğince 
31.05.2031 tarihine kadar 10 (on) yıl süre ile uzatılmasına karar verilmiştir. 

 6385/1-1 
—— • —— 

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden: 
533 no.lu Laboratuvar İzin Belgesine sahip Materyal Grup Yapı Laboratuvar Danışmanlık 

ve Mühendislik Hizmetleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. tarafından Bakanlığımız aleyhine, Ankara 8. 
İdare Mahkemesi’nin 2021/174 esasına kayden açılan davada, 03.06.2021 tarihli ve E.2021/174, 
K.2021/1031 sayılı Karar ile “dava konusu işlemin iptali”ne hükmedildiğinden, Materyal Grup 
Yapı Laboratuvar Danışmanlık ve Mühendislik Hizmetleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. hakkında 
27.11.2020 tarihli ve 31317 sayılı Resmî Gazete ilanı ile tesis edilmiş olan idari işlemin belge 
iptaline ilişkin kısmı 05.07.2021 tarihli ve 1242232 sayılı Makam Olur’u ile iptal edilmiştir.  

İlgililere duyurulur. 6400/1-1 
—— • —— 

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden: 
Edirne İli, Merkez İlçesi, 2390 ada, 2 parsel üzerindeki 861585 YİBF nolu inşaatın 

denetimini üstlenen Tunca Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin kuruluş ortağı Murat TOSUN (İnşaat 
Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 16477, Oda Sicil No: 47476) tarafından 
Bakanlığımız aleyhine açılan davada, Ankara 1. İdare Mahkemesinin 09.04.2020 tarihli ve 
E.2019/2508-K.2020/895 sayılı kararı ile “davanın reddine” karar verilmiş ise de; davacının 
istinaf başvurusu Ankara Bölge İdare Mahkemesi 6. İdari Dava Dairesinin 08.06.2021 tarihli ve 
E.2020/1631-K.2021/1005 sayılı kararı ile kabul edilerek, davanın reddine dair kararın 
kaldırılmasına ve “dava konusu işlemin iptaline” hükmedildiğinden, 07.07.2019 tarihli ve 30824 
sayılı Resmî Gazete ilanı ile Murat TOSUN hakkında tesis edilmiş olan idarî işlemin kuruluş 
ortaklığına ilişkin kısmı 12.07.2021 tarihli ve 1315966 sayılı Makam Olur’u ile iptal edilmiştir. 

İlgililere duyurulur. 6508/1-1 
—— • —— 

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden: 
Kayseri ili, Melikgazi ilçesi, 818 ada, 8 parsel üzerindeki 1651728 YİBF nolu inşaatın 

denetimini üstlenen 50273 Ticaret Sicil No ile Kayseri Ticaret Odasına kayıtlı 3039 nolu Yapı 
Denetim İzin Belgesine sahip Nefes Yapı Denetim Ltd. Şti. ve kuruluş ortağı Kamuran TEMİR 
(İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 24225, Oda Sicil No: 54659) 
tarafından Bakanlığımız aleyhine açılan davada, Ankara 15. İdare Mahkemesinin 23.06.2021 
tarihli ve E.2021/941 sayılı kararı ile “dava konusu işlemin teminat alınmaksızın yürütülmesinin 
durdurulmasına” hükmedildiğinden, 21.04.2021 tarihli ve 31461 sayılı Resmî Gazete ilanı ile 
tesis edilmiş olan idarî işlemin, Nefes Yapı Denetim Ltd. Şti. ile ilgili kısmı ve kuruluş ortağı 
Kamuran TEMİR hakkında kuruluş ortaklığı kaydına ilişkin kısmının yürütülmesi 08.07.2021 
tarihli ve 1301319 sayılı Makam Olur’u ile durdurulmuştur. 

İlgililere duyurulur. 6509/1-1 
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığından: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARININ KALDIRILMASINA 

İLİŞKİN İLAN 

 
 6679/1-1 
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünden: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 6662/1-1 
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünden: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 6663/1-1 
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünden: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 6676/1-1 
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünden: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 6677/1-1 
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünden: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 6678/1-1 
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İçişleri Bakanlığından: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 6694/1-1 
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İçişleri Bakanlığı Sahil Güvenlik Komutanlığından: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 6624/1-1 
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Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğünden: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARININ KALDIRILMASINA  

İLİŞKİN İLAN  

 
 6634/1-1 
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Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu Genel Müdürlüğünden: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 6630/1-1 
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Hatay Büyükşehir Belediye Başkanlığından: 
ANTAKYA KÖPRÜBAŞI KENT MEYDANI VE YAKIN ÇEVRESİ KENTSEL TASARIM 

PROJE YARIŞMASI İLANI 
Yarışma Hakkında 
Birçok medeniyete ev sahipliği yapmış olan Antakya, Türkiye’nin en güneyinde 

bulunmakta olup, 1939 yılı itibariyle Hatay ilinin merkez ilçesi olarak Türkiye Cumhuriyeti’ne 
katılmıştır. Amik Ovası’nın güneyinde yer alan yerleşme, doğuda Habib-i Neccar Dağı ile 
sınırlanmaktadır. Lübnan Dağları’ndan doğarak Hatay İli Samandağ İlçesi sahillerinden 
Akdeniz’e dökülen Asi Nehri kentin merkezinden geçmektedir. 

Tarihin her döneminde önemli bir yerleşim alanı olan Antakya’nın, çok katmanlı tarihsel 
ve doğal yapısı, mekânsal ve mimari biçimlenişin ortaya çıkmasında önemli rol oynamıştır. Bu 
biçimlenişte kentin coğrafi yapısının temel unsurları olan Habib-i Neccar Dağı ve Asi Nehri, 
belirleyici olmuştur.  

Kentin sahip olduğu bu doğal nitelikler, önemli bir tarihsel birikimi de beraberinde 
getirmiştir. 2300 yıllık bir kent tarihine, yakın çevresi ile birlikte ise çok daha eski bir tarihi 
geçmişe sahip olan Antakya, birçok medeniyete ev sahipliği ve başkentlik yapmış olması ile 
birlikte dünya tarihine de yön veren önemli şehirlerden biridir. Makedonya Kralı Büyük 
İskender’in komutanlarından Selevkos I. Nikator tarafından M.Ö. 300 yılında kurulan Antakya 
kenti, Selevkos Krallığı’nın başkenti olmuş, M.Ö. 64’te başlayan Roma egemenliğinde “Doğunun 
Kraliçesi” olarak anılmıştır. 

Tarihsel dönemde, Antakya ve yakın çevresinde şiddetleri 5 ile 9 arasında değişen birçok 
deprem meydana gelmiştir. Bunların en şiddetlileri 245, 526 ve 1872’deki depremlerdir. 
Depremlerin getirdiği yıkımların bir sonucu olarak farklı katmanlardan oluşan antik şehir, büyük 
ölçüde toprak altında kalmıştır ve eski kent dokusunun tabanını oluşturmaktadır. Antik kentin 
kalıntıları mevcut zemine göre yer yer 10 metreyi aşan derinliklere kadar inmektedir. Zengin bir 
kültürel mirasa sahip olan Antakya kentinin, tasarım süreçlerinde, gelecek nesillere kendi tarihini 
ve geçmiş yaşam kültürünü aktarabilmesi için korunması zorunludur. 

Geçmişte oldukça belirgin olan ve kent yaşamını yönlendiren doğal unsurlar, özgün 
yaşam kültürü ve tarihsel zenginlik; günümüzde geçmişin izlerini sürdürmekle beraber, bu 
nitelikli varlığın günlük kentsel yaşam pratikleriyle ilişkisi geçmişe göre zayıflamış durumdadır. 
Kentin sahip olduğu ve büyük bir kesiminde henüz yeryüzüne çıkmamış kültür varlığı ile mevcut 
su yüzeyi yeryüzündeki yaşamı belirlemekte, fiziksel mekânın biçimlenişine dair plan kararlarını 
etkilemekte ve aslında doğrudan sosyal yaşamı da yönlendirmektedir. Bu durum kentli ile kentin 
sahip olduğu doğal ve kültürel unsurların ilişkilenmesinde bir engel gibi algılanmasına rağmen, 
aslında kentteki günlük yaşamın geçmişte olduğu kadar canlı tutulabilmesinin temelini oluşturur.  

İçinden nehir geçen yerleşmelerin pek çoğunda olduğu gibi Antakya’da da Asi Nehri bir 
eşik olarak görülmüş ve nehir boyunca eski ve yeni kent arasındaki bağlantıları kurmak için çok 
sayıda köprü inşa edilmiştir. Bunların ilki ve en önemlisi, günümüzde de kentin ekonomik, 
kamusal ve idari merkezi olan ve hala “Köprübaşı” olarak anılan alana ismini veren Atatürk 
Köprüsü’dür (yıkılan eski Roma Köprüsü ya da Asi Köprüsü). “Köprübaşı” olarak adlandırılan 
alan Antakya’nın kurulduğu ilk tarihlerde kentin giriş kapıların biri olmuş, tarihsel süreç boyunca 
da Antakya’nın ekonomik, sosyal ve kültürel odağı olarak varlığını korumuştur. Günümüzde 
alanın doğusundaki en önemli yapı Ulu Cami iken, alanın batısında ve yine Asi Nehri kıyısında 
erken modern dönemin önemli kamu yapılarının çevrelediği Cumhuriyet Meydanı ile güneybatıya 
doğru uzanan Atatürk Parkı bulunmaktadır. Dolayısıyla Atatürk Köprüsü nehrin her iki 
yakasındaki işleyişi tarih boyunca yönlendiren bir unsur olagelmiştir. Eski ve yeni kent arasında, 
geçmiş ve gelecek arasındaki bağı kuran Atatürk Köprüsü, yapısal ve işlevsel karakteri ile 
Antakya için önemli bir mekânsal unsurdur. Bu köprünün ayırdığı ve aynı zamanda birleştirdiği 
Cumhuriyet Meydanı ve Antakya Köprübaşı alanı arasında; farklı tarihsel dönemleri zamansal 
açıdan birbirinden ayıran, fakat mekânsal olarak birleştirerek aynı düzleme getiren bir düalite 
(ikilik) söz konusudur. 
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Antakya Köprübaşı alanı, yoğun araç trafiğinin olduğu Asi Nehri kenarındaki İnönü 
Caddesi ve yayalaştırılmış, üzerinde önemli yapıları da barındıran bir ticari ve kültürel aks olan 
Saray Caddesi’nin birleştiği noktada bulunmaktadır. Uzun bir süredir burada yer alan Vakıf İş 
hanı binasının yıkılmasıyla elde edilmiş önemli bir potansiyel kamusal mekânı da barındıran alan, 
Asi Nehri ile kentin en önemli tarihi ticari omurgası olan Kurtuluş Caddesi’ni birbirine bağlayan 
sokakların açıldığı bir konumdadır. Kentin tarihsel çekirdeği ile yeni gelişme bölgesini birleştiren 
düğüm noktasını oluşturan Antakya Köprübaşı alanı, araç trafiği ve yaya trafiğinin sıklıkla bir 
araya geldiği, ticaret ve yeme-içme işlevinin yoğun olarak yer aldığı günün büyük bir kısmında 
kalabalık bir mekân görünümündedir. 

Antakya Köprübaşı alanı ve yakın çevresi için, kentin merkezinden geçen Asi Nehri’nin 
yarattığı “eşik” algısını yeniden yorumlayacak, nehri kent yaşamının bir parçası ve sosyal bir 
mekân olarak tanımlayan bir yaklaşımla ele alacak, yarışmanın odağında bulunan ve Vakıf 
İşhanı’nın yıkılması ile kazanılan boş alanın tüm bu unsurlar ile ilişkiler kuracak şekilde 
değerlendirilmesiyle kentin sosyal yaşamına kazandıracak bütüncül bir tasarım yaklaşımına 
ihtiyaç duyulmaktadır. 

1. Yarışmanın Yeri ve Konusu  
Antakya Köprübaşı alanı Hatay ili, Antakya ilçesi tarihi kent dokusunun Asi Nehri 

üzerinde yer alan kent merkezi konumundaki Atatürk Köprüsü’nün doğu kesimindeki alan olup, 
Ulu Cami girişi ile yarışmanın kaynağı olan eski Vakıf İş hanı binasının yer aldığı boş alanı 
merkezine almaktadır. Ulu Cami, Uzun Çarşı, Saray (Hürriyet) Caddesi, İstiklal Caddesi ve 
Atatürk Köprüsü alanı tanımlayan en önemli bileşenlerdir. Yarışma alanı sınırları 
www.antakyakentmeydani.com web sayfasında bulunmaktadır. 

Yarışmanın konusu verilen sınırlar içinde Antakya Köprübaşı Kent Meydanı ve Yakın 
Çevresi Kentsel Tasarım Yarışma Projesi’nin hazırlanmasıdır.  

2. Yarışmanın Türü ve Şekli 
4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 23. maddesi ile “Mimarlık, Peyzaj Mimarlığı, 

Mühendislik, Kentsel Tasarım Projeleri, Şehir ve Bölge Planlama Şehircilik, Peyzaj Mimarlığı ve 
Güzel Sanat Eserleri Yarışmaları Yönetmeliği” doğrultusunda açılan yarışma; ulusal, tek 
kademeli Kentsel Tasarım yarışmasıdır. 

3. Yarışmanın Amacı ve Genel İlkeler 
Antakya Köprübaşı Kent Meydanı ve Yakın Çevresi Kentsel Tasarım Yarışması’nın 

amacı, belirlenen alanda, alanın taşıdığı çok yönlü ve çok katmanlı potansiyellerin 
değerlendirilmesi ile toplumsal, fiziksel ve görsel olarak kent merkezindeki doğal ve kültürel 
yaşam çevreleri ile bütünleşen, yaşayan ve yaşam kalitesi yüksek bir kentsel açık alan 
kazanmaktır. Bu amaçla yere özgü, kentin birikimi ve belleği ile birlikte günümüz planlama ve 
tasarım yaklaşımlarına da ışık tutabilecek, sürdürülebilir, işlevsel ve yenilikçi çözümleri öne 
çıkaran yaklaşımlar ile geliştirilmiş projelerin ortaya koyulması hedeflenmektedir. 

Belirlenen çerçevede yarışma alanı için öncelikle; 
- Ölçekler arası ilişkiler kurularak, yarışmaya konu kentsel boşluğun kentin kamusal bir 

parçası haline getirildiği, 
- Yerin niteliğine uygun, yapısal ve doğal unsurların dengeli bir şekilde kullanıldığı, 
- Kent kimliği, tarihsel birikim, toplumsal bellek ve yaşam kültürü gibi kentin geçmişini 

önceleyen kavramların dikkate alındığı, 
- Asi Nehri’nin karşılıklı iki yanında yer alan Antakya Köprübaşı alanı ile Cumhuriyet 

Meydanı ve bu alanları çevreleyen, kentin tarihini somut olarak belgeleyen tescilli ve korunması 
gereken yapılar ile bunlar arasındaki ilişkilerin kapsandığı, buradaki yapılı çevre kimliğinin 
sürdürüldüğü ve gözetildiği, 
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- Asi Nehri’nin ayırdığı eski ve yeni kent merkezlerini güçlü bir biçimde ilişkilendirirken, 
nehrin çeperinin bütünleştirici bir çerçevede su mekânı karakteri ile ele alındığı, 

- Toplumun her kesimini içeren, dezavantajlı kesimlere öncelik veren, sosyal, kültürel, 
sınıfsal ve her türlü ayrımı yok sayan, farklı zamanlarda da kullanılabilir; evrensel ve kapsayıcı 
düzenlemelerin yapıldığı, 

- Katılım, şeffaflık ve ortak akılla karar alma yaklaşımını benimseyip odağına yerleştiren, 
kamusallığı ve hakçalığı önceleyen, demokratik, toplumsal ilişkileri güçlendirerek geliştiren ve 
kentsel yaşam kalitesini artıran, 

- Yaya odaklı ulaşımı merkezine alarak, yaya ve araç trafiğini alternatif ulaşım türlerini de 
düşünerek planlı bir şekilde yönlendirilen, 

- Alanın içinde bulunduğu coğrafi bağlamı ve doğal süreçleri bir bütün olarak gören, kenti 
hem ayıran hem de bütünleştiren bir unsur olarak var olan mevcut su ekosistemini alanın ekolojik, 
fonksiyonel ve görsel bir unsuru olarak değerlendiren, 

- Alan içindeki biyolojik çeşitliliği destekleyecek tasarımlarla kentsel ekolojik alanların ve 
peyzajın süreç ve döngülerinin kent içinde devamlılığını sağlayan, bu çerçevede küresel iklim 
değişikliğine dirençli kentler yaklaşımıyla Asi Nehri ile bütünleşik, kentsel ısı adası oluşumunu 
ve alandaki karbon ayak izini azaltmaya yönelik yenilikçi yaklaşımları ortaya koyan, yağmur 
suyu yönetimini dikkate alan doğa tabanlı çözümler üreten bir yaklaşım geliştirilmesi 
beklenmektedir. 

4- İdarenin İletişim Bilgileri 
Yarışmayı Açan Kurum : Hatay Büyükşehir Belediyesi 
Adres : Cumhuriyet M. Adnan Menderes C. No: 4, 31000 
  Antakya/Hatay 
Telefon : 444 12 06 
E-posta : yarisma@hatay.bel.tr 
Web sayfası : www.antakyakentmeydani.com 
Banka hesap bilgisi : VAKIFBANK TR18 0001 5001 5800 7283 2292 92  
  HATAY BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 
5- Yarışmaya Katılım Koşulları 
Yarışmaya katılacakların aşağıdaki koşulları yerine getirmesi zorunludur. Ekip olarak 

katılanların her birinin koşulların tamamına uymaları zorunludur. Ekip olarak katılanların idareyle 
ilişkilerin yürütülmesiyle sınırlı olmak üzere bir kişiyi “ekip temsilcisi” olarak belirtmesi gerekir.  

Yarışma sonucunda elde edilecek projenin uygulanması hedeflendiğinden katılımcılar 
arasında ilgili meslek odasına üye mimar, şehir plancısı veya peyzaj mimarı bir ekip üyesi 
bulunmalıdır. Yarışmaya ekip olarak katılan ortakların her biri idareye karşı müştereken ve 
müteselsilen sorumludur.  

Yarışmaya katılacaklarda aranacak koşullar: 
Bu yarışma şehir plancısı, mimar ve peyzaj mimarlarından oluşacak ekiplerin katılımına 

açıktır: 
- Katılım için TMMOB Şehir Plancıları Odası, TMMOB Mimarlar Odası ve TMMOB 

Peyzaj Mimarları Odası’nın meslekten men cezalısı durumunda bulunmayan en az birer üyesini 
ekipte bulundurmak, 

- Jüri üyelerini ve raportörleri belirleyenler ve atayanlar arasında olmamak, 
- Jüri üyeleri (danışman, asli, yedek) ve raportörlerle bunların 1. dereceden akrabaları, 

ortakları, yardımcıları ve çalışanları arasında olmamak, 
- Jüri çalışmalarının herhangi bir bölümüne katılmamak, 
- Şartname alıp isim ve adreslerini yarışma raportörlüğüne kaydettirmek (ekip olarak 

katılanlardan bir kişinin bu şartı yerine getirmesi yeterlidir), 
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- Yarışmayı açan idarede, yarışma ile ilgili her türlü işlemleri hazırlamak, yürütmek, 
sonuçlandırmak ve onaylamakla görevli olmamak, 

- Yarışmayı açan idare adına hareket eden danışmanlar ile bunların çalışanları arasında 
olmamak, 

- 4734 ve 4735 sayılı Kanunlar ile diğer kanunlardaki hükümler ve yönetmelikler 
gereğince geçici ve sürekli olarak kamu ihalelerine katılmaktan yasaklanmış olmamak gereklidir. 

Yarışmaya katılmak isteyenler 4. madde’de bilgileri verilen banka hesabına 100 TL (Yüz 
Türk Lirası) ödeme yaparak yarışmaya kayıt yaptıracaklardır. Yarışma katılım bedeli ödenirken 
“ANTAKYA KÖPRÜBAŞI” açıklaması belirtilmeli, ödeme dekontu isim ve iletişim bilgileri ile 
raportörlük adresine e-posta yoluyla gönderilmelidir. Yarışmaya kayıt için son tarih yarışma 
takviminde projelerin teslim tarihi olarak belirtilen gündür.  

Bu koşullara uymayanlar yarışmaya katılmış olsalar da tasarımları yarışmaya katılmamış 
sayılır. İsimleri yarışmaya kabul edilmeme gerekçeleriyle birlikte üyesi oldukları meslek 
odalarına bildirilir. 

6- Jüri Üyeleri ve Raportörlerin İsim ve Unvanları 
Danışman Jüri Üyeleri 
● Rahmi Doğan Hatay Valisi 
● Doç. Dr. Lütfü Savaş Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı 
● İzzettin Yılmaz Antakya Belediye Başkanı 
● Prof. Dr. Aliye Senem Deviren HMKÜ Mimarlık Bölüm Başkanı 
● İhsan Çakar  Hatay Büyükşehir Belediyesi İmar ve Şehircilik Daire Bşk. 
● Mustafa Özçelik TMMOB Mimarlar Odası Hatay Şube Başkanı 
● Bilge Çakır Peyzaj Mimarı  
● Haydar Karabey Mimar 
● İbrahim Seyfittinoğlu İnşaat Mühendisi 
● Fehime Mine  Temiz Mimar  
● Kenan Yurttagül Arkeolog 
Asli Jüri Üyeleri 
● Ömer Selçuk Baz Mimar 
● Ahmet Zekai Görgülü Mimar  
● Ersen Gürsel  Mimar (Jüri Başkanı) 
● Seher Demet Kap Yücel Peyzaj Mimarı  
● Saadet Tuğçe Tezer Çılğın Şehir Plancısı  
Yedek Jüri Üyeleri 
● Mehmet Ali Derse Peyzaj Mimarı 
● Semin Erkenez Mimar 
● Serkan Koç Şehir Plancısı 
Raportörler  
● Yunus Necmettin Özbakış Mimar 
● Ayşegül Uğur Mimar 
● Gizem Yücedal Mimar 
Raportör Yardımcıları 
● Alper Aktürk Veri Hazırlama Kontrol İşletmeni 
● Zeynep Zeydan Arkeolog 
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7- Yarışmacılara Verilecek Bilgi ve Belgeler 
Yarışma dokümanları yarışma web sayfasında bulunmakta ve aşağıda belirtilen bilgi ve 

belgeleri içermektedir: 
1. Yarışma Şartnamesi 
2. Program: Yarışma alanına ilişkin temel ihtiyaçlar, yarışmacılara bırakılmıştır. 

Şartnamenin “Genel İlkeler” bölümünde belirtilen ölçütler aynı zamanda tasarım programı için 
genel bir çerçeve tanımlamaktadır.  

3. Yarışma Alanı’na İlişkin Bilgi ve Belgeler  
3.1. İmar planı  
3.2. Kentsel Sit ve 3. Derece Arkeolojik Sit Alanı Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı ve 

Plan Notları(Şartname ekinde verilen Koruma Amaçlı İmar Planı bilgi amaçlı paylaşılmıştır. 
Planların yarışma sonucuna göre yenilenmesi planlanmaktadır. Proje alanı içinde bulunan ve 
kamulaştırma yolu ile elde edilen eski Vakıf İş hanı alanı şartlı olarak devredildiğinden üst yapı 
düşünülmeyecektir.) 

3.3. Halihazır Duruma İlişkin Bilgiler 
3.3.1. Halihazır harita 
3.3.2. Yarışma alanı sınırları  
3.4. Altyapı raporu 
3.4.1. Ulaşım 
3.4.2. Taşıt sayımı ve raporu 
3.5. İklimsel veriler 
3.5.1. Sıcaklık verileri 
3.5.2. Asi Nehri debisi ve kotu (yaz-kış) 
4. Ağaç rölövesi 
5. Fotoğraflar 
5.1. Drone çekimleri 
5.2. Fotomontaj için kullanılacak drone fotoğrafı 
5.3. Alana ilişkin fotoğraflar 
5.4. Alana ilişkin eski fotoğraflar 
6. Yarışma şartlarının aynen kabul edildiğini belirten katılım belgesi 
Tüm veriler yarışmanın web sayfasında, yarışma süresince dijital olarak mevcut olacaktır. 
8- Yarışmacılardan İstenenler 
1. Yarışma alanına ilişkin tanımlayıcı kısa metin 
2. Alana ilişkin analizler (serbest ölçek) 
3. Kavramsal Şemalar 
Yarışma alanının kentle, ardındaki çok katmanlı tarihsel doku ve ticari canlılık ile, Asi 

Nehri ile kurabileceği ilişki potansiyeli ile, Atatürk köprüsü ve köprünün anlamı ile, karşısındaki 
kamu yapıları ile çevrelenmiş ve trafiğin yoğun olduğu hareketli meydan ve yakın çevresi ile olan 
bütüncül ilişkilerini, bu ilişkilere yönelik temel strateji ve yaklaşımları gösteren, ölçek ve anlatım 
dilini yarışmacıların belirleyeceği yaratıcı senaryolar ve şemalardır. Şemaların; yarışma alanına 
ilişkin ekoloji, ulaşım, yapılaşma gibi tasarım yönlendiricilerini ve tasarımın temel yaklaşımlarını 
açıklayan kavramsal çözümleri içermesi beklenir.  

4. Kentsel Bağlam (Ölçek: 1/5000 ve/veya 1/2000) 
Yarışma alanının kent ve yakın çevre ile ilişkilerini gösteren (1/2000 ve/veya 1/5000 

ölçekli) plan ve şemalardır. Bu ilişkiler kapsamında ulaşım sistemi, işlevsel kurgu, peyzaj ve açık 
alan sistemine ilişkin kararlar ve önerilere yer verilmelidir.  
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5. Kentsel Tasarım Planı (Ölçek: 1/1000) 
1/1000 ölçekli Kentsel Tasarım Planı ve yakın çevresini kapsayan plandır. Bu planda açık 

alan düzenlemeleri, bu alanların çevre yapılarla kurduğu ilişkiler, önerilen yarı açık ve kapalı 
alanlar, sert ve yumuşak peyzaj alanları (özellikle yere özgü ve iklime uygun), sanatsal unsurlar 
ve plastik elemanlara yönelik yer seçim kararları, ulaşım ve servis çözümleri gibi konulara ilişkin 
tasarım önerileri yer almalıdır. Konumun özelliği nedeniyle yeterli sayıda kesitler ile 
desteklenmelidir. 

6. Vaziyet Planı (Ölçek: 1/500) 
Yarışma alanına ilişkin 1/500 ölçekli vaziyet planı kentsel tasarım kararlarını içermelidir. 

Bu planda açık alanın tasarımı, öneri geçici ve/veya kalıcı, kapalı ve/veya yarı kapalı yapılar, 
mevcut yapılarla açık alan ilişkisi, kot çözümleri, sert zeminlere ilişkin tasarım ve malzeme 
önerileri, yumuşak peyzaj alanları ve bitkisel materyale ilişkin öneriler yer alacaktır.  

7. Odak Alan Çizimleri (Ölçek-1/200) 
Odak alan olarak belirlenen alan ve yakın çevresinin çizimleri (plan, kesit); erişilebilirlik 

kararları, kot çözümleri, aydınlatma elemanları ve diğer kent mobilyaları, malzeme, senaryo 
bağlamında yer alan yapısal ve bitkisel peyzaja ilişkin çözüm kararlarını içermelidir. 
Yarışmacılardan önerdikleri tasarımın uygulanabilirliğini uygun ölçekte ifade etmeleri 
beklenmektedir. 

8. Ayrıntılı Çizimler (Serbest Ölçek) 
Yarışmacının uygun göreceği, anlaşılabilir ölçek ve çizim teknikleriyle sunulacak, detay 

çizimlerdir. En az iki kesitin Asi Nehri üzerinden ölçekli ve enine olmak üzere alınması 
beklenmektedir. 

9. 3 Boyutlu Görseller 
Yarışmacı tarafından belirlenecek sayı ve büyüklükte 3 boyutlu görseller teslim 

paftalarına eklenecektir. Ayrıca 7. başlığın 5.2. maddesinde verilen görsele 3 boyutlu olarak 
eklenen tasarım A3 boyutunda sunulmalıdır. 

Teslim Edilecek Pafta Boyutu ve Şekli 
- Projeler A0 boyutlarında, sert bir zemin üzerine yapıştırılmış paftalar ile teslim 

edilmelidir. 
- 8. başlığın 9. Maddesinde istenen 3 boyutlu görselin sert bir zemin üzerine yapıştırılmış 

sunumu bu paftalar içerisinde yer almalıdır. 
- Pafta sayısı en fazla 4 adet A0 boyutunda ve 1 adet A3 boyutunda olmalıdır.  
- Yan yana asılacak paftalar düşey olarak kullanılacaktır. 
- Bütün paftaların sağ üst köşesinde tekrar etmeyen beş rakamdan oluşan rumuz yer 

almalıdır. 
- Bütün paftaların sağ alt köşesinde asma sırasını gösterir şema yer almalıdır. 
Proje Kitapçığı (A3 Boyutlu dosya) 
Yarışmacılar tarafından projeye ilişkin tüm bilgileri içeren A3 boyutunda “Proje Kitabı” 

hazırlanacaktır. Bu kitap içerisinde; tüm paftaların A3 boyutuna küçültülmüş halleri, proje raporu, 
alanda öngörülen yaşama, insan ve mekâna, gece ve gündüz kullanımına ilişkin senaryolar yer 
alacaktır.  

● Paftaların A3 boyutunda küçültülmüş, renkli, bir takım kopyası  
● Proje açıklama raporu 
Rapor yarışmacının konuyu ele alışı, yaklaşımı, alternatifler üzerinden tercihlerini, 

kullanım katmanlarını anlatan en fazla 2500 kelimeden oluşacaktır. Rapor içerisinde grafik, şema 
ve görsel anlatımlara da yer verilebilir. 
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● Senaryolar 
Mevsimsel kullanım, özel günler, gece ve gündüz kullanım alternatifleri ve esnek 

kullanım senaryoları gibi önerileri içerecektir. 
Dijital kopya 
Tüm çizim ve raporlar, orijinal ebatlarında, 300 dpi çözünürlüğünde, PDF veya JPG 

formatında USB belleğe kayıt edilerek teslim edilecektir. Üzerinde projenin rumuzu 
belirtilmelidir.  

9- Yer Görme 
Bu yarışmada yer görme jüri tarafından önerilmekte olup, zorunlu değildir. 
10- Yarışmacıların Uymakla Yükümlü Olduğu Esaslar 
Aşağıdaki durumlarda olan projeler, jüri kararı ile tutanağa geçirilmek koşuluyla 

yarışmadan çıkarılır: 
● Yarışma projesi ile kimlik zarfı ve içindeki belgelerin teslim edilmediği projeler, 
● Yarışma şartnamesinin “Yarışmaya Katılım Koşulları” maddesine uymayanlar, 
● Herhangi bir yerinde eser sahibini tanıtan ve işaret bulunan projeler, 
● Şartnamede belirtilen teslim tarihlerinden geç teslim edilen projeler. 
11- Kimlik Zarfı 
Yarışmacılar, projelerin teslim edildiği ambalajın içine proje ile aynı rumuzu taşıyan ve 

üzerinde yarışmanın adıyla birlikte “KİMLİK ZARFI” yazılmış olan bir zarfın içine şunları 
koyacaktır: 

Ekip Listesi 
● Tüm ekip üyelerinin yarışmadaki rolü, adı - soyadı ve mesleğini bildirir bir liste (Bu 

liste imzalanmayacaktır). 
Yarışma Şartları Kabul Belgesi 
● Şehir plancısı, mimar ve peyzaj mimarı tüm müelliflerin yarışma şartlarını aynen kabul 

ettiklerini belirten imzalı belge. (Ek 6’da verilecek belge kullanılacaktır.) 
● Herhangi bir disiplinden birden fazla müellifin katılımı ile yapılacak başvurularda bu 

belgeler ekip ortaklarının her biri tarafından ayrı ayrı verilecektir.  
Üye Tanıtım Belgeleri 
● TMMOB’a bağlı İlgili meslek odasınca yarışmanın ilan edildiği yıl içinde düzenlenmiş 

yarışmacıya ilişkin oda belgesidir. Bu belgenin ekip ortaklarının her biri tarafından verilmesi 
gerekmektedir. 

Bu belgeler ekibin şehir plancısı, mimar ve peyzaj mimarı müellif ortaklarının her biri 
tarafından ayrı ayrı verilecektir. Aynı disiplinden birden fazla müellifin bulunduğu hallerde 
belgeler her bir disiplin için verilecektir. 

Yarışmaya katılan proje sahiplerinden yarışmada derece ve mansiyon kazanmadıkları 
halde kimliğinin açıklanmasını dileyenler, kimlik zarflarının üzerine ayrıca "AÇILABİLİR" 
ibaresini yazarlar. Üzerinde "AÇILABİLİR" kaydı bulunan kimlik zarfları derece ve mansiyon 
kazanmamış olsalar dahi jüri tarafından açılır ve bu husus bir tutanakta belirtilir.  

12- Yarışma Takvimi  
● Yarışmanın İlanı : 17 Temmuz 2021 
● Son Soru Sorma Tarihi : 13 Ağustos 2021 
● Yanıtların İlanı : 17 Ağustos 2021 
● Projelerin Son Teslim Tarihi : 19 Ekim 2021 
● Posta ile Teslim Alım İçin Son Tarih : 22 Ekim2021 
● Jüri Değerlendirmesi Başlangıç Tarihi : 28 Ekim 2021 
● Kolokyum ve Ödül Töreni : Daha sonra ilan edilecektir. 
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13- Teslim Yeri ve Şartları 
Teslim Adresi: 
Hatay Büyükşehir Belediyesi (HATMEK), Şükrü Kanatlı Mahallesi Cemali Caddesi Fatih 

Camii Yanı Antakya / Hatay 31030 (Yarışma Ofisi) 
Teslim edilecek proje, yarışma şartnamesinde tanımlanan esaslara göre hazırlanarak 

aşağıdaki koşullarda (elden veya posta ile) teslim edilecektir:  
• Proje ve ekleri yarışma takviminde “Projelerin Son Teslim Tarihi” olarak belirtilen 

günde en geç saat 17.00’ye kadar belirtilen adrese elden imza karşılığı teslim edilebilir.  
• Proje ve ekleri posta (veya kargo) ile de teslim edilebilir.  
• Posta ile yapılan teslimlerde, proje ve eklerinin en geç saat 17.00’ye kadar kargoya 

verildiğini gösteren “alındı” makbuzunun kopyası “Projelerin Son Teslim Tarihi” günü Saat: 
19.00’a kadar yarışma raportörlüğüne ait e-posta adresine gönderilecektir.  

• Posta makbuzlarında yarışmacılara ait 5 rakamlı rumuzun da bulunması gerekmektedir.  
• Yarışma takviminde “Posta ile Teslim Alım için Son Gün” olarak belirtilen tarihe kadar 

belirtilen adrese ulaşmayan projelerden ve kargoda oluşabilecek hasarlardan İdare sorumlu 
değildir. 

14- Sergi Yeri ve Zamanı 
Projelerin sergileneceği yer yarışma sonuçlarının ilanıyla açıklanacaktır. Eser sahibi 

yarışmaya katılmakla eserinin sergide sergilenmesini ve yarışma dolayısıyla yapılacak basılı ve 
dijital her türlü yayında eserinin yer almasını önceden kabul etmiş sayılır. 

15- Projelerin Geri Verilme Şekli 
Yarışmacı tarafından raportörlüğe teslim edilen projeler İdare’nin sorumluluğu altındadır. 

Ödül ve mansiyon kazanan projeler ile varsa satın alınan projeler ve ekleri İdare’ye ait olacaktır. 
Derece alamayan projeler, yarışma sonucu ilan edildikten sonra sergi süresinin bitiminden 
itibaren 30 gün içinde bizzat sahipleri veya yasal vekilleri tarafından geri alınabilir. İdare, bu süre 
içinde alınmayan projelerden sorumlu değildir. 

16- Rumuz ve Ambalaj Esasları 
Rumuz 
● Yarışmacılar 5 (beş) rakamdan oluşan bir rumuz kullanacaklardır. 
● Rumuzda kullanılan rakamlar tekrarlanmamalı ve sıralı olmamalıdır.  
● Ambalajın ve zarfların sağ üst köşesinde ve USB bellek üzerinde rumuz bulunacaktır.  
Ambalaj 
● Kimlik zarflarının ve kitabın yarışma raportörlüğüne teslim edileceği ambalaj dış 

etkenlerden zarar görmeyecek şekilde, kıvrılmadan teslim edilecektir. 
● Ambalaj üzerine 5 rakamlı rumuz ve adres ile yarışmanın adı yazılacak, bunun dışında 

hiçbir yazı ve işaret koyulmayacaktır.  
17- Yarışma Sonuçlarının İlanı 
Yarışma sonuçları yarışmanın web sayfasında yayınlanacaktır. 
18- Ödüller ve Ödeme Şekli  
● 1. Ödül : 125.000 TL 
● 2. Ödül : 100.000 TL  
● 3. Ödül : 75.000 TL 
● 1. Mansiyon : 40.000 TL 
● 2. Mansiyon : 40.000 TL 
● 3. Mansiyon : 40.000 TL 
● Satın Alma (Toplam) :    45.000 TL (Jüri inisiyatifindedir.) 
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Jüri değerlendirme sonuçlarının ilanından sonra, yukarıda yazılı ödül ve mansiyon 
tutarları, 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu’nun 29. maddesine göre, yarışmacılara en geç 30 gün 
içinde net (Meslek Odası kesintisi sonrası) olarak ödenecektir.  

19- Kolokyumun Yeri 
Kolokyum yeri yarışma sonuçlarının ilanıyla açıklanacaktır.  
20- Anlaşmazlıkların Çözümü 
Yarışma sonuçlarının ilanından sözleşmenin imzalanmasına kadar geçecek süre içinde 

İdare ile yarışmacı arasında doğabilecek anlaşmazlıklar, önce jüri hakemliğinde, anlaşma 
sağlanamaması halinde Hatay Mahkemeleri’nde çözümlenecektir. 

21- Birincilik Ödülünü Kazanana Uygulama Projesi İşinin Verilme Esasları 
İdare, mimarlık ve mühendislik proje ve mesleki kontrollük hizmetlerini, bu şartname ve 

ekleri hükümlerine göre yarışmada birincilik ödülü kazanan proje sahibine, 4734 sayılı Kamu 
İhale Kanunu’nun ilgili maddelerine göre yaptıracaktır.  

Uygulama projeleri Hatay Büyükşehir Belediyesi mülkiyetindeki alanlar kapsamında 
yapılacaktır.  

Uygulama projelerinin yapılması ancak proje ödeneğinin yıllık yatırım programında ve 
bütçede yer alması halinde mümkündür. Ödenek, yıllık yatırım programında ve bütçede yer aldığı 
zaman, uygulama projeleri bu şartname ve ekleri hükümlerine göre uygulaması yapılması 
düşünülen projeye ait toplam maliyet üzerinden mimarlık, peyzaj mimarlığı, şehir planlama, 
inşaat mühendisliği, makine mühendisliği ve elektrik mühendisliği sınıfları Çevre ve Şehircilik 
Bakanlığı “Mimarlık ve Mühendislik Hizmetleri Şartnamesi” esaslarınca proje bedeli belirlenir. 
Mimarlık ve mühendislik projeleri fiyatlarının hesaplanmasında aşağıdaki yapı sınıfları dikkate 
alınacaktır:  

● Yapılar : V-B  
● Açık alanlar : II-B 
Proje ücretleri hesabı Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Mimarlık ve Mühendislik Hizmetleri 

Şartnamesi’ne göre yapılır. Proje ücretinin hesabında sözleşme yılı yapı yaklaşık birim maliyetleri 
ve birincilik ödülü kazanan projenin inşaat alanı esas alınarak hesaplanır. Mimarlık, mühendislik, 
peyzaj, alt yapı (proje ve ihale dosyası düzenlenmesi–PİD) hizmetlerine teknik şartnameler 
hazırlanması dâhildir. Hizmet alım esasları gereği, sonradan proje için ihtiyaç duyulacak tüm 
danışmanlıkların bedelleri proje bedeli içinde tanımlanacaktır ve İdare tarafından diğer hizmet 
bedellerine eklenecektir. Gerekli görülmesi halinde jeoteknik proje hizmeti İdare tarafından talep 
edilebilir. Bu durumda hizmet bedeli belirlenir. 

Açık alan ücret hesabına esas olan alan, yarışma alanının toplamından, kazanan projedeki 
yapıların (kapalı ve yarı açık) zemine oturduğu alan çıkarıldıktan sonraki alandır. 

Gerekli görülmesi halinde jüri, Mimarlık, Peyzaj Mimarlığı, Mühendislik, Kentsel 
Tasarım Projeleri, Şehir ve Bölge Planlama ve Güzel Sanat Eserleri Yarışmaları Yönetmeliği’nin 
31. Maddesi uyarınca, yarışmanın sonucunda birincilik ödülünü kazanan proje için tavsiyelerde 
bulunabilir ve ardından bu projenin müellifi ile görüşme yapmak isteyebilir.  

Müellif jüri önerileri doğrultusunda yapacağı revizyonları en çok 30 gün içinde İdare’ye 
teslim etmek zorundadır. Bu süre içinde Müellif jüri ve İdare ile doğrudan iletişimde bulunabilir. 
Ödül ödeme süreci bu teslim sonrasında başlar. 

Mesleki kontrollük hizmeti ücreti, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Mimarlık ve 
Mühendislik Hizmetleri Şartnamesi esaslarına göre bu şartnamede belirtilen Mimarlık ve 
Mühendislik Hizmetleri yapı sınıfları üzerinden hesaplanacaktır.  

22- Soru Sorma ve Yanıtlamaya İlişkin Esaslar 
Yarışmacılar sorularını yarışma takviminde “Son Soru Sorma Tarihi” olarak belirtilen 

tarihe kadar yarisma@hatay.bel.tr e-posta adresine göndereceklerdir. 
Yarışma jürisi, yarışma takviminde belirtilen tarihe kadar ulaştırılan tüm soruları 

değerlendirecek ve tüm cevaplar, yarışma takviminde belirtilen tarihe kadar soru soranın kimliği 
belirtilmeden şartname alan tüm yarışmacıların adreslerine e-posta ile gönderilecek, ayrıca 
yarışmanın web sayfasında açıklanacaktır. 

 6415/1-1 
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Kapadokya Üniversitesi Rektörlüğünden: 
ÖĞRETİM ÜYESİ ALIM İLANI 

Üniversitemizin çeşitli bölümlerinde görev yapmak üzere 2547 sayılı Yükseköğretim 
Kanunu, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ile Vakıf Yüksek Öğretim 
Kurumları Yönetmeliği’nin ilgili maddeleri uyarınca aşağıda nitelikleri belirtilen kadrolara 
öğretim üyeleri alınacaktır. Başvuracak adayların ilgili yönetmelik hükümlerine göre asgari 
başvuru koşullarını sağlamış olmak şartıyla üniversitemiz web sitesinde belirtilen evrakları süresi 
içerisinde Üniversite Meydanı, No: 2, Mustafapaşa, Ürgüp/Nevşehir’de bulunan Üniversitemiz 
rektörlüğüne teslim etmeleri gerekmektedir. Başvuru dosyasında eksik belge olması halinde, 
adayın başvurusu değerlendirmeye alınmayacaktır. Kişi bundan doğan bir hak iddia edemez. 
Başvuru süresi, ilan tarihinden itibaren 15 (onbeş) gündür. Süresi içerisinde yapılmayan, e-posta 
ile yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir. Başvurular şahsen veya posta yoluyla yapılacaktır. 
Bir kişi birden fazla kadroya başvuramaz. 

Doktor öğretim üyesi kadrosu için gerekli belgeler; 
1. Başvuru formu. 
2. YÖK formatında özgeçmiş. 
3. Yayın listesi. 
4. Noter veya resmi kurumlarca onaylanmış lisans, yüksek lisans ve doktora belgesi. 
5. T.C. kimlik kartı / Nüfus cüzdanı örneği. 
6. 2 adet vesikalık fotoğraf (fotoğrafların arkasına adı/soyadı ve başvurulan kadro yazılacaktır). 
7. Erkek adaylar askerlik belgelerinin tasdikli örneğini. 
8. Bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 1 adet dosya ve 4 adet CD kaydı. 

Fakülte/Enstitü/ 
Yüksekokul 

Bölüm/Program 
Kadro 
Unvanı 

Özel Şartlar 
Kadro 
Sayısı 

Beşeri Bilimler 
Fakültesi 

İngiliz Dili ve 
Edebiyatı 

Dr. Öğr. 
Üyesi 

Doktora derecesini İngiliz Dili ve 
Edebiyatı, Amerikan Kültürü ve 
Edebiyatı, İngilizce Mütercim-
Tercümanlık, Çeviribilim veya İngiliz 
Dil Bilimi alanlarından birisinde almış 
olmak. 

1 

Beşeri Bilimler 
Fakültesi 

İngilizce Mütercim 
Tercümanlık 

Dr. Öğr. 
Üyesi 

Doktora derecesini İngilizce Mütercim-
Tercümanlık, Çeviribilim, İngiliz Dil 
Bilimi, İngilizce Öğretmenliği, İngiliz 
Dili ve Edebiyatı veya Amerikan 
Kültürü ve Edebiyatı alanlarından 
birisinde almış olmak. 

1 

Kapadokya Meslek 
Yüksekokulu 

Diş Protez 
Teknolojisi 

Dr. Öğr. 
Üyesi 

Uzmanlığını Protetik Diş Tedavisi 
alanında almış olmak. 

1 

 6621/1/1-1 
—— • —— 

Kapadokya Üniversitesi Rektörlüğünden: 
ÖĞRETİM ÜYESİ DIŞINDAKİ KADROLARA PERSONEL ALIM İLANI 

Üniversitemizin aşağıdaki tabloda belirtilen birimlerine, 2547 sayılı Yükseköğretim 
Kanununun ilgili maddeleri ile Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak 
Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında 
Yönetmeliğin ilgili maddelerine göre öğretim elemanı alınacaktır. Başvuracak adayların, 
09.11.2018 tarih ve 30590 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim 
Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına 
İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” kapsamındaki şartları taşıması ve istenen belgeleri 
tamamlaması gerekmektedir. Başvurular şahsen veya posta yoluyla yapılacaktır. Bir kişi birden 
fazla kadroya başvuramaz. 
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Sınav Takvimi:  
İlk Başvuru Tarihi : 17.07.2021 
Son Başvuru Tarihi : 31.07.2021 
Ön Değerlendirme Tarihi : 02.08.2021 
Sınav Tarihi : 04.08.2021 
Sonuç Açıklama Tarihi : 05.08.2021 
Posta Adresi : Kapadokya Üniversitesi, 50420, Mustafapaşa-Ürgüp/Nevşehir 
Öğretim görevlisi veya araştırma görevlisi kadrosu için gerekli belgeler; 
1. Başvuru Dilekçesi (Başvurdukları Bölüm Adı, İlan Tarihi, Yazışma Adresi ve Telefon 

Numaralarını İçeren Başvuru Dilekçesi) 
2. Başvuru formu  
3. ALES sonuç belgesi 
4. ALES muafiyeti için görev yapılan yükseköğretim kurumlarından alınacak hizmet 

belgesi ve atama olur yazısı 
5. Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yabancı dil sınavından ve/veya eşdeğerliği 

kabul edilen bir sınavdan muadili bir puan aldığını gösterir belge 
6. Nüfus Cüzdanı Fotokopisi 
7. Özgeçmiş 
8. Erkek Adaylar için askerlikle ilgili terhis, tecil veya muaf olduğunu belirten belge 
9. Lisans/Lisansüstü Mezuniyet Belgeleri (onaylı belge veya e-Devlet üzerinden alınabilir) 
10. Lisans not dökümü (onaylı belge) 
11. Son altı ayda çekilmiş 2 adet fotoğraf 
12. Lisansüstü Eğitim gördüğüne dair belge (onaylı belge veya e-Devlet üzerinden 

alınabilir)  
13. Lisans mezunlarının alanları ile ilgili 2 (iki) yıl iş tecrübesi olduğunu gösterir belge 

(tecrübe şartı aranan kadrolar için Lisans mezuniyet sonrası, çalışılan iş ile ilgili SGK’dan 
alınacak onaylı hizmet dökümü eklenmesi gerekmektedir. Belirtilen süreyi tamamlamaması 
halinde başvuru kabul edilmeyecektir.) 

14. Arşiv kayıtlı adli sicil kaydı (e-Devlet üzerinden alınabilir. Arşiv kayıtlı olmayan 
belgeler başvuru kabul edilmeyecektir.) 

Fakülte/Enstitü/
Yüksekokul 

Bölüm/Program 
Kadro 
Unvanı 

Özel Şartlar 
Kadro 
Sayısı 

ALES YDS 

Uygulamalı 
Bilimler 

Yüksekokulu 

Uçak Gövde ve Motor 
Bakım 

Arş. Gör. 

Havacılık Elektrik Elektroniği, 
Uçak Gövde ve Motor Bakım, 
Uçak Mühendisliği veya Sivil 
Havacılık alanında yüksek lisans 
yapıyor olmak. 

1 70 50 

Uygulamalı 
Bilimler 

Yüksekokulu 

Havacılık Elektrik 
Elektroniği 

Arş. Gör. 

Havacılık Elektrik Elektroniği, 
Uçak Gövde ve Motor Bakım, 
Uçak Mühendisliği veya Sivil 
Havacılık alanında yüksek lisans 
yapıyor olmak. 

1 70 50 

Uygulamalı 
Bilimler 

Yüksekokulu 
Havacılık Yönetimi Arş. Gör. 

Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği 
veya Havacılık Yönetimi alanında 
lisans mezunu olmak. Sivil Hava 
Ulaştırma İşletmeciliği, Havacılık 
Yönetimi veya İşletme alanında 
yüksek lisans veya doktora 
yapıyor olmak. 

1 70 50 
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Beşeri Bilimler 
Fakültesi 

Psikoloji Arş. Gör. 

Psikoloji bölümü lisans mezunu 
olmak. Alanında tezli yüksek 
lisans veya doktora yapıyor 
olmak. 

1 70 70 

Beşeri Bilimler 
Fakültesi 

İngiliz Dili ve 
Edebiyatı 

Arş. Gör. 

İngiliz Dili ve Edebiyatı veya 
Amerikan Kültürü ve Edebiyatı 
alanında lisans mezunu olmak ve 
bu alanlardan birisinde tezli 
yüksek lisans veya doktora 
yapıyor olmak. 

1 70 90 

Sağlık Bilimleri 
Yüksekokulu 

Beslenme ve 
Diyetetik 

Arş. Gör. 

Beslenme ve Diyetetik bölümü 
lisans mezunu olmak. Alanında 
tezli yüksek lisans veya doktora 
yapıyor olmak. 

1 70 50 

Sağlık Bilimleri 
Yüksekokulu 

Fizyoterapi ve 
Rehabilitasyon 

Arş. Gör. 

Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon, 
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon 
bölümü lisans mezunu olmak. 
Alanında tezli yüksek lisans veya 
doktora yapıyor olmak. 

1 70 50 

Sağlık Bilimleri 
Yüksekokulu 

Çocuk Gelişimi Arş. Gör. 

Çocuk Gelişimi lisans mezunu 
olmak. Alanında tezli yüksek 
lisans veya doktora yapıyor 
olmak. 

1 70 50 

Uygulamalı 
Bilimler 

Yüksekokulu 

Gastronomi ve 
Mutfak Sanatları 

Arş. Gör. 

Gastronomi ve Mutfak Sanatları 
veya Gıda Mühendisliği 
bölümlerinden lisans mezunu 
olmak. Alanında tezli yüksek 
lisans veya doktora yapıyor 
olmak. 

2 70 50 

Kapadokya 
Meslek 

Yüksekokulu 
Ağız ve Diş Sağlığı Öğr. Gör. 

Diş Hekimliği fakültesi mezunu 
olmak. 

1 70 - 

Kapadokya 
Meslek 

Yüksekokulu 

Ameliyathane 
Hizmetleri 

Öğr. Gör. 

Hemşirelik lisans mezunu olmak. 
Hemşirelik alanında yüksek lisans 
yapmış olmak. Bir yükseköğretim 
kurumunda ders vermiş olmak. 

1 70 - 

Kapadokya 
Meslek 

Yüksekokulu 
İlk ve Acil Yardım Öğr. Gör. 

Hemşirelik lisans mezunu olmak. 
Alanında yüksek lisans yapmış 
olmak. Lisans mezuniyeti 
sonrasında en az bir yıl acil 
hemşireliği deneyimi bulunmak. 

1 70 - 

Kapadokya 
Meslek 

Yüksekokulu 

Sivil Hava Ulaştırma 
İşletmeciliği 
(İngilizce) 

Öğr. Gör. 

İngiliz Dili Edebiyatı, Amerikan 
Kültürü ve Edebiyatı, İngilizce 
Mütercim -Tercümanlık, İngiliz Dil 
Bilimi, İngiliz Dili Eğitimi, İngilizce 
Öğretmenliği bölümlerinden 
birinde lisans mezunu olmak. 
Tezli yüksek lisans yapmış olmak.  

2 70 90 
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İ Ç İ N D E K İ L E R

YASAMA BÖLÜMÜ

TBMM KARARLARI
1303 Dışişleri Komisyonunun Türkiye Büyük Millet Meclisinin Tatili ve Aravermesi

Sırasında Çalışabilmesine İlişkin Karar
1304 Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonunun Türkiye Büyük Millet Meclisinin

Tatili ve Aravermesi Sırasında Çalışabilmesine İlişkin Karar
1305 Başta Marmara Denizi Olmak Üzere Denizlerimizdeki Müsilaj Sorununun

Sebeplerinin Araştırılarak Alınması Gereken Önlemlerin Belirlenmesi
Amacıyla Kurulan Meclis Araştırması Komisyonunun Türkiye Büyük Millet
Meclisinin Tatili ve Aravermesi Sırasında Çalışabilmesine İlişkin Karar

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER
–– Galatasaray Üniversitesi Medya Çalışmaları Araştırma ve Uygulama Merkezi

Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
–– İstanbul Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinde

Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
–– Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Lisansüstü Öğretim Yönetmeliğinde

Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

GENELGE
–– Türkiye’de Suç Gelirlerinin Aklanması ve Terörizmin Finansmanı ile Mücadele

ve Müsadere Uygulamalarında Etkinliğin Artırılması Strateji Belgesi (2021-2025)
ile İlgili 2021/16 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesi

TEBLİĞLER
–– Projeye Dayalı Menkul Kıymetler Tebliği (III-61/B.1)
–– Özelleştirme İdaresi Başkanlığının 16/07/2021 Tarihli ve 2021/ÖİB-K-64, 65,

66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73 ve 74 Sayılı Kararları

YARGI BÖLÜMÜ

DANIŞTAY KARARLARI
–– Danıştay Altıncı ve Dokuzuncu Dairelerine Ait Kararlar

İLÂN BÖLÜMÜ
a - Yargı İlânları
b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları
c - Çeşitli İlânlar
– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma

Senetlerinin Günlük Değerleri


	
	Çevre ve Şehircilik Bakanlığından:
	İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARININ KALDIRILMASINA İLİŞKİN İLAN
	Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünden:
	Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünden:
	Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünden:
	Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünden:
	Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünden:
	İçişleri Bakanlığından:
	Kültür ve Turizm Bakanlığından:
	Kültür ve Turizm Bakanlığından:


