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       YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

BAKANLIKLARA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

                    T.C.
         BAŞBAKANLIK                                                                           27 Mayıs 2013
       69471265-305-4867

CUMHURBAŞKANLIĞI YÜCE KATINA

            OECD Bakanlar Konseyi Toplantısı’na katılmak üzere; 28 Mayıs 2013 tarihinde
Fransa’ya gidecek olan Başbakan Yardımcısı Ali BABACAN’ın dönüşüne kadar Başbakan
Yardımcılığına, Maliye Bakanı Mehmet ŞİMŞEK’in vekâlet etmesini yüksek tasviplerine
saygıyla arz ederim.

                                                                                                      Recep Tayyip ERDOĞAN
                                                                                                                   Başbakan

—————
                       T.C.
    CUMHURBAŞKANLIĞI                                                                 27 Mayıs 2013
     68244839-140.03-169-394

BAŞBAKANLIĞA

           İLGİ : 27/5/2013 tarihli ve 69471265-305-4867 sayılı yazınız.
            OECD Bakanlar Konseyi Toplantısı’na katılmak üzere, 28 Mayıs 2013 tarihinde
Fransa’ya gidecek olan Başbakan Yardımcısı Ali BABACAN’ın dönüşüne kadar Başbakan
Yardımcılığına, Maliye Bakanı Mehmet ŞİMŞEK’in vekâlet etmesi uygundur.
           Bilgilerini rica ederim.

                                                                                                           Abdullah GÜL
                                                                                                      CUMHURBAŞKANI

Başbakanlık
Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır

28 Mayıs 2013
SALI

Sayı : 28660



                    T.C.

         BAŞBAKANLIK                                                                           27 Mayıs 2013

       69471265-305-4858

CUMHURBAŞKANLIĞI YÜCE KATINA

            Görüşmelerde bulunmak üzere; 28 Mayıs 2013 tarihinden itibaren Almanya Federal

Cumhuriyeti ve Fransa’ya gidecek olan Başbakan Yardımcısı Bekir BOZDAĞ’ın dönüşüne

kadar Başbakan Yardımcılığına, Başbakan Yardımcısı Beşir ATALAY’ın vekâlet etmesini yük-

sek tasviplerine saygıyla arz ederim.

                                                                                                      Recep Tayyip ERDOĞAN

                                                                                                                   Başbakan

—————

                       T.C.

    CUMHURBAŞKANLIĞI                                                                 27 Mayıs 2013

     68244839-140.03-168-392

BAŞBAKANLIĞA

           İLGİ : 27/5/2013 tarihli ve 69471265-305-4858 sayılı yazınız.

            Görüşmelerde bulunmak üzere, 28 Mayıs 2013 tarihinden itibaren Almanya Federal

Cumhuriyeti ve Fransa’ya gidecek olan Başbakan Yardımcısı Bekir BOZDAĞ’ın dönüşüne

kadar Başbakan Yardımcılığına, Başbakan Yardımcısı Beşir ATALAY’ın vekâlet etmesi uy-

gundur.

           Bilgilerini rica ederim.

                                                                                                           Abdullah GÜL

                                                                                                      CUMHURBAŞKANI
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HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU KARARLARI

Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Başkanlığından:
2802 sayılı Hâkimler ve Savcılar Kanununun 21 inci maddesine göre 2 yıllık yükselme

sürelerini aldıkları aylıkta Nisan 2013 dönemi sonuna kadar bitiren adli yargı Hâkim, Cumhu-
riyet başsavcı ve savcıları ile idarî yargı Hâkimlerinin adlarını belirtir listeler 2802 sayılı Hâ-
kimler ve Savcılar Kanununun 22 nci maddesi gereğince aşağıda gösterilmiştir.

Sürelerini doldurdukları halde bu listede adlarını bulamayanlar ilân tarihinden itibaren
otuz gün içinde Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kuruluna yazılı olarak başvurmak sureti ile du-
rumlarının yeniden incelenmesini isteyebilirler.
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Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Başkanlığından:
Birinci dereceye yükselmiş olup 30/4/2013 tarihi itibariyle birinci sınıfa ayrılma ince-

lemesine tâbi tutulacak olan adlî ve idari yargı hâkimleri ile Cumhuriyet başsavcı ve savcılarının
adlarını belirtir liste aşağıda gösterilmiştir.

Nisan 2013 döneminde birinci dereceye yükselme incelemesine girecek olanlar listeye
dahil edilmemiştir.

Birinci dereceye yükseldikleri ve sürelerini bitirdikleri hâlde bu listede adlarını göre-
meyenler yayım tarihinden itibaren 1 ay içinde Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kuruluna yazılı
başvurmak sureti ile durumlarının incelenmesini isteyebilirler.
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YÖNETMELİKLER

Sağlık Bakanlığından:

ÇEVRE SAĞLIĞI DENETİMİ VE DENETÇİLERİ HAKKINDA YÖNETMELİĞİN

YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 13/9/2002 tarihli ve 24875 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Çevre

Sağlığı Denetimi ve Denetçileri Hakkında Yönetmelik yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Sağlık Bakanı yürütür.

—— • ——
Sağlık Bakanlığından:

GIDA KATKI MADDELERİ YÖNETMELİĞİNİN YÜRÜRLÜKTEN

KALDIRILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 7/6/1990 tarihli ve 20541 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gıda Katkı

Maddeleri Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Sağlık Bakanı yürütür.

—— • ——
Sağlık Bakanlığından:

GIDA MADDELERİ ÜRETEN İŞYERLERİNDE VERİLEN ÇALIŞMA İZNİNE AİT

İŞLETMELER İÇİN ALINACAK ÜCRETLERİN TAHSİL VE HARCAMA,

USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİĞİN YÜRÜRLÜKTEN

KALDIRILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 31/5/1998 tarihli ve 23358 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gıda Mad-

deleri Üreten İşyerlerinde Verilen Çalışma İznine Ait İşletmeler İçin Alınacak Ücretlerin Tahsil

ve Harcama, Usul ve Esaslarına Dair Yönetmelik yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Sağlık Bakanı yürütür.

—— • ——
Sağlık Bakanlığından:

GIDA ÜRETİM VE SATIŞ YERLERİ HAKKINDA YÖNETMELİĞİN

YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 10/7/1996 tarihli ve 22692 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gıda Üre-

tim ve Satış Yerleri Hakkında Yönetmelik yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Sağlık Bakanı yürütür.
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Sağlık Bakanlığından:

SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANLIĞI REFİK SAYDAM HIFZISSIHHA

MERKEZİ BAŞKANLIĞI HİZMET YÖNETMELİĞİNİN YÜRÜRLÜKTEN

KALDIRILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 19/10/1982 tarihli ve 17843 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Sağlık

ve Sosyal Yardım Bakanlığı Refik Saydam Hıfzıssıhha Merkezi Başkanlığı Hizmet Yönetmeliği

yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Sağlık Bakanı yürütür.

—— • ——
Sağlık Bakanlığından:

REFİK SAYDAM HIFZISSIHHA MERKEZİ BAŞKANLIĞI PERSONELİ

GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ YÖNETMELİĞİNİN

YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 30/10/2005 tarihli ve 25981 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Refik

Saydam Hıfzıssıhha Merkezi Başkanlığı Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği

Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Sağlık Bakanı yürütür.

—— • ——
Sağlık Bakanlığından:

REFİK SAYDAM HIFZISSIHHA MERKEZİ BAŞKANLIĞI MERKEZ VE TAŞRA

TEŞKİLATINDA GÖREVLİ PERSONELE DÖNER SERMAYE GELİRLERİNDEN

EK ÖDEME YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİĞİN YÜRÜRLÜKTEN

KALDIRILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 8/6/2006 tarihli ve 26192 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Refik Say-

dam Hıfzıssıhha Merkezi Başkanlığı Merkez ve Taşra Teşkilatında Görevli Personele Döner

Sermaye Gelirlerinden Ek Ödeme Yapılmasına Dair Yönetmelik yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Sağlık Bakanı yürütür.
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Sağlık Bakanlığından:

SAĞLIK BAKANLIĞI SAĞLIK UZMAN VE UZMAN YARDIMCILIĞI

YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 13/6/2012 tarihli ve 28322 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Sağlık

Bakanlığı Uzman ve Uzman Yardımcılığı Yönetmeliğinin adı “SAĞLIK UZMANLIĞI

YÖNETMELİĞİ”  şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (l) bendi aşağı-

daki şekilde değiştirilmiştir.

“l) Yarışma sınavı: Sağlık Uzman ve Uzman yardımcılığına giriş amacıyla yapılacak

yazılı ve sözlü sınavı veya yalnızca sözlü sınavı,”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde

değiştirilmiştir.

“(3) Yarışma sınavına çağrılacak adayların sayısı, atama yapılacak kadro sayısının yirmi

katından, sadece sözlü sınav yapılması halinde dört katından fazla olamaz. KPSS puanı en yük-

sek olan adaydan başlamak üzere yapılan sıralama sonucunda son sıradaki aday ile eşit puana

sahip diğer adaylar da sınava çağrılır.”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 12 nci maddesinin birinci ve ikinci fıkraları aşağıdaki

şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Yarışma sınavının yazılı ve sözlü sınavdan oluşması halinde, yazılı sınavdaki başarı

sırasına göre, yarışma sınavının sadece sözlü sınavdan oluşması halinde ise KPSS puanı sırasına

göre atama yapılacak kadro sayısının dört katı kadar aday sözlü sınava çağrılır. Çağrılacak olan

son sıradaki aday ile eşit puana sahip adayların tamamı da sözlü sınava çağrılır.”

“(2) Sözlü sınava girme hakkını kazananlara, sözlü sınavın yapılacağı yer, gün ve saat

sözlü sınav tarihinden en az on gün önce Bakanlık ve Genel Müdürlük internet sitesinde ilan

edilmek suretiyle duyurulur.”

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 13 üncü maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde

değiştirilmiştir.

“Yarışma sınavının değerlendirilmesi ve sınav sonuçlarının duyurulması

MADDE 13 – (1) Yazılı sınav yapılması halinde, sınava girenlerin nihaî başarı sırala-

ması yazılı ve sözlü sınavlarda alınan puanların aritmetik ortalamasına göre yapılır. Yalnızca

sözlü sınav yapılması durumunda nihai başarı sıralaması adayın sözlü sınavda aldığı puana

göre yapılır. Bu şekilde belirlenen puanların eşit olması durumunda yazılı sınav puanı yüksek

28 Mayıs 2013 – Sayı : 28660                                RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 29

Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 29



olan adaya öncelik tanınır. Yazılı sınav yapılmaması halinde KPSS puanı yüksek olan adaya

öncelik tanınır. Bu sıralama sonucunda ilanda belirtilen kadro sayısı kadar sınavı kazanan asil

aday ile alınacak uzman yardımcısı sayısının yarısını geçmemek kaydıyla yedek liste belirlenir.

Yarışma sınav sonuçları Bakanlık ve Genel Müdürlük internet sitesinde ilan edilir.

(2) Yarışma sınavında yetmiş ve üzerinde puan almış olmak, asıl listelere giremeyen

adaylar için müktesep hak veya daha sonraki giriş sınavları için herhangi bir öncelik hakkı

teşkil etmez.

(3) Yarışma sınavı neticesinde sınavı kazanıp uzman yardımcısı kadrolarına atananların

sınavla ilgili belgeleri özlük dosyalarına konur; atanamayanların sınavla ilgili belgeleri ise dava

açma süresinden az olmamak kaydıyla bir sonraki sınav tarihine kadar saklanır.”

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 15 inci maddesine aşağıdaki fıkralar eklenmiştir.

“(2) Ataması yapılanlardan geçerli mazereti olmaksızın süresi içerisinde görevine baş-

lamayanların veya atanma hakkından vazgeçenlerin atamaları iptal edilir.

(3) Yarışma sınavında başarılı olup ataması yapılmayanlardan veya ataması yapılıp da

herhangi bir sebeple görevden ayrılanlardan boşalan kadrolara, bir sonraki sınavın ilanına kadar

ve her hâlükârda sınav sonuçlarının ilanından itibaren iki yıl içinde yarışma sınavı başarı sıra-

lamasına göre yedek listeden atama yapılabilir.”

MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 18 inci maddesinin ikinci fıkrasının birinci cümlesi

aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Aylıksız izin ile toplamı üç ayı aşan hastalık ve refakat izinleri hariç iki yılını tamamlayan

uzman yardımcıları bu listede yer alan tez konuları arasından üç tez konusunu tercih sırasına

göre seçip birim amirlerinin aracılığıyla Genel Müdürlüğe bildirirler.”

MADDE 8 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 9 – Bu Yönetmelik hükümlerini Sağlık Bakanı yürütür.

—— • ——
Sermaye Piyasası Kurulundan:

SERMAYE PİYASASINDA BAĞIMSIZ DIŞ DENETLEME HAKKINDA

YÖNETMELİĞİN YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMASINA

DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 13/12/1987 tarihli ve 19663 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Sermaye

Piyasasında Bağımsız Dış Denetleme Hakkında Yönetmelik yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Sermaye Piyasası Kurulu yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi Sayısı

13/6/2012 28322
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Atılım Üniversitesinden:

ATILIM ÜNİVERSİTESİ UZAY TEKNOLOJİLERİ UYGULAMA

VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Atılım Üniversitesi Uzay Teknolojileri Uy-

gulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim

organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Atılım Üniversitesi Uzay Teknolojileri Uygulama ve

Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organla-

rının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

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

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

maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,

b) Merkez: Atılım Üniversitesi Uzay Teknolojileri Uygulama ve Araştırma Merkezini,

c) Müdür: Merkezin Müdürünü,

ç) Rektör: Üniversite Rektörünü,

d) Üniversite: Atılım Üniversitesini,

e) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amacı ve Faaliyet Alanları

Merkezin amacı

MADDE 5 – (1) Merkezin amacı; uzay teknolojisini kamuoyuna tanıtmak, bu tekno-

lojinin yaygınlaşmasına ve uygulanmasına katkıda bulunmak, uzay teknolojileri ile ilgili aka-

demik ve uygulamalı çalışmalar yapmaktır.
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Merkezin faaliyet alanları

MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:

a) Uzay teknolojileri ile ilgili konularda akademik ve uygulamalı proje konuları üret-

mek, bu konularda kamu, özel sektör ve diğer araştırma kurum ve kuruluşları ile ortaklaşa pro-

jeler geliştirmek, önermek ve ilgili mevzuat çerçevesinde yürütmek,

b) Uzay teknolojileri ile ilgili konularda her düzeyde ulusal ve uluslararası kongre, ça-

lıştay, kurs, seminer, yarışma ve benzeri toplantılar düzenlemek,

c) Bu programlar ve uygulamalar aracılığıyla Üniversitenin kamu kurum ve kuruluşları,

özel sektör ve uluslararası kuruluşlarla ilişkilerinin geliştirilmesine katkıda bulunmak,

ç) Uzay ve uzay teknolojilerini kamuoyunda tanıtmak, bu teknolojinin yaygınlaşmasına

ve uygulanmasına katkıda bulunmak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Organları ve Görevleri

Merkezin organları

MADDE 7 – (1) Merkezin organları şunlardır:

a) Müdür,

b) Yönetim Kurulu,

c) Danışma Kurulu.

Müdür

MADDE 8 – (1) Müdür, uzay teknolojileri konusunda akademik bilgi birikimine sahip

tam zamanlı Üniversite öğretim üyeleri arasından Rektör tarafından üç yıl süreyle görevlendi-

rilir. Süresi biten Müdür tekrar görevlendirilebileceği gibi görev süresi dolmadan aynı şekilde

görevden alınabilir.

(2) Müdürün kendisine yardımcı olmak üzere Yönetim Kurulu üyeleri arasından öne-

receği bir kişi müdür yardımcısı olarak Rektör tarafından görevlendirilir. Müdürün görevi sona

erdiğinde yardımcısının da görevi sona erer. Müdür yardımcısı Müdürün kendisine vereceği

görevleri yerine getirir.

(3) Müdür; Merkezin amaçları doğrultusundaki çalışmaların düzenli bir şekilde yürü-

tülmesinden, Merkezin bütün etkinliklerinin gözetim ve denetiminin yapılmasından ve sonuç-

larının alınmasından Rektöre karşı sorumludur.

Müdürün görevleri

MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Merkezi temsil etmek,

b) Yönetim Kurulunda ve Danışma Kurulunda görev yapabilecek üyeleri ve diğer Mer-

kez çalışanlarını belirleyerek görevlendirilmeleri için Rektöre teklif etmek,
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c) Danışma Kurulu ve Yönetim Kurulunu toplantıya çağırmak, gündemi belirlemek,

Yönetim ve Danışma Kuruluna başkanlık etmek,

ç) Merkezin idari işlerini yürütmek,

d) Merkezin çalışmalarının Merkezin amaçları doğrultusunda düzenli bir biçimde yü-

rütülmesini ve geliştirilmesini sağlamak,

e) Yönetim Kurulunun aldığı kararları ve hazırladığı çalışma programını bu Yönetmelik

ve ilgili diğer mevzuat çerçevesinde uygulamak,

f) Yönetim Kurulu tarafından karar verilen konularda gerekli protokol ve anlaşmaları

yapmak,

g) Yurtiçi ve yurtdışındaki ilgili merkez ve kuruluşlarla işbirliği yaparak amaca uygun

proje ve karşılıklı işbirliğini gerçekleştirmek,

ğ) Her öğretim yılı sonunda ve istenildiğinde Merkezin genel durumu ve işleyişi hak-

kındaki faaliyet raporunu, bir sonraki yıla ait çalışma raporunu ve bütçe önerisini Yönetim Ku-

rulunun görüşünü de aldıktan sonra Rektöre sunmak.

Yönetim Kurulu

MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu; Müdür ve Üniversitede görev yapan tam zamanlı

öğretim elemanları arasından görevlendirilecek dört kişi ile birlikte toplam beş kişiden oluşur.

Yönetim Kurulu başkanı Müdürdür.

(2) Müdür dışındaki Yönetim Kurulu üyeleri, Merkez çalışmalarına katılan Üniversite

öğretim elemanları tarafından yapılan seçimle belirlenen ve sıralanan sekiz öğretim elemanı

arasından Rektör tarafından üç yıl süre ile görevlendirilir. Görev süresi biten üyeler yeniden

görevlendirilebilir. Görevden ayrılan üyenin yerine kalan süreyi tamamlamak için yeni bir üye

görevlendirilir. Üst üste üç kez izinsiz ve mazeretsiz Yönetim Kurulu toplantısına katılmayan

üyenin üyeliği, Yönetim Kurulu kararı ile sona erdirilir.

(3) Yönetim Kurulu; Müdürün daveti üzerine yılda en az dört kez olağan, gerektiğinde

olağanüstü toplanır ve Merkezin çalışmalarını gözden geçirerek ilgili konularda karar alır. Yö-

netim Kurulu salt çoğunlukla toplanır ve kararlar toplantıya katılanların oy çokluğu ile alınır.

Yönetim Kurulunun görevleri

MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Bu Yönetmelikte belirtilen amaçlar doğrultusunda Merkezin çalışma ve yönetimi ile

ilgili konularda kararlar almak,

b) Merkezin yıllık faaliyet raporu ile yıllık çalışma programlarını değerlendirmek,

c) Merkezin yıllık bütçe tasarısını hazırlamak,

ç) Araştırma ve yayın konularında düzenleme yapmak ve kararlar almak,
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d) Merkezin çalışmaları için gerekli görülen çalışma gruplarını ve komisyonları kurmak

ve görevlendirilmek üzere gerektiğinde Rektörün onayına sunmak,

e) Merkezin uzun vadeli bilimsel ve yönetsel plan ve programlarını hazırlamak,

f) Merkezin çalışma alanına giren diğer konularda kararlar almak,

g) Merkezdeki çalışmaların etik ve bilimsel kurallara, bu Yönetmeliğe ve ilgili diğer

mevzuata uygun olarak, daha iyi ve verimli şekilde yürütülmesi için gerekli tedbirleri ve ka-

rarları almak.

Danışma Kurulu ve görevleri

MADDE 12 – (1) Danışma Kurulu; Yönetim Kurulunun önerisi üzerine, çalışma ko-

nularıyla ilgili Üniversite öğretim üyeleri, istekleri halinde kamu kurum ve kuruluşları ile özel

sektör temsilcileri ve uzmanlar arasından üç yıllık süreyle Rektör tarafından görevlendirilen

en fazla oniki kişiden oluşur. Görev süreleri ve yeniden görevlendirilmeleri Yönetim Kurulu

üyeleri ile aynı şekilde olur. Danışma Kurulu Müdürün yazılı çağrısı üzerine yılda en az bir

defa salt çoğunluk aranmadan toplanır ve tavsiye niteliğinde kararlar alarak Müdüre yazılı ola-

rak bildirir.

(2) Danışma Kurulunun görevi; Yönetim Kuruluna bilimsel ve teknolojik konularda,

Merkez çalışmalarının verimliliğini arttırmak amacıyla danışmanlık yapmak ve kendisine su-

nulan konularda incelemeler yaparak görüş bildirmektir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Personel ihtiyacı

MADDE 13 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı, 2547 sayılı

Kanunun 13 üncü maddesi uyarınca Rektör tarafından görevlendirilecek personel tarafından

karşılanır.

Demirbaş ve ekipman

MADDE 14 – (1) Merkez tarafından yürütülen araştırma ve uygulamalar kapsamında

alınan her türlü alet, ekipman ve demirbaşlar Merkezin kullanımına tahsis edilir.

Harcama yetkilisi

MADDE 15 – (1) Merkezin harcama yetkilisi Üniversitenin Mütevelli Heyet Başkanı-

dır. Başkan bu yetkisini Rektöre veya Müdüre devredebilir.

Yürürlük

MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 17 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Atılım Üniversitesi Rektörü yürütür.
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TEBLİĞLER

Sermaye Piyasası Kurulundan:
GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIKLARINA

İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİ
(III-48.1)

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar

Amaç ve kapsam
MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı; gayrimenkul yatırım ortaklıklarının kuruluşlarına

ve kurucularına, paylarının halka arzına, satışına ve devrine, faaliyet esaslarına, yönetim ilke-
lerine, portföy sınırlamalarına, portföylerinde bulunan varlıkların ve hakların değerlemesine,
varlıkların saklanmasına, imtiyazlı pay ihracına, ortaklarında ve yöneticilerinde aranacak ni-
teliklere, kamuyu aydınlatma ve yatırımcıların bilgilendirilmesi yükümlülüklerine, kâr dağıtı-
mına, gayrimenkul yatırım ortaklığı statüsünden çıkmalarına, tabi olacakları diğer yükümlü-
lüklere ve anonim ortaklıkların gayrimenkul yatırım ortaklığına dönüşümüne ilişkin esasları
düzenlemektir.

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

nunun 48 inci ve 49 uncu maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar ve kısaltmalar
MADDE 3 – (1) Bu Tebliğde geçen;
a) Bakanlık: Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’nı,
b) Borsa: 6362 sayılı Kanunun 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (ç) bendinde ta-

nımlanan sistemler ve pazar yerleri ile yurt dışı borsaları,
c) BİAŞ: Borsa İstanbul A.Ş.’yi,
ç) Danışman şirket: Ortaklık ile yaptığı bir sözleşme çerçevesinde ortaklığa proje ge-

liştirme ve kontrol hizmetleri de dahil olmak üzere gayrimenkul portföyünün geliştirilmesi ve
alternatif yatırım imkanlarının araştırılmasına yönelik hizmetler sunan şirketi,

d) Gayrimenkul değerleme şirketi: Sermaye piyasası mevzuatı uyarınca gayrimenkul-
lere, gayrimenkule dayalı haklara ve gayrimenkul projelerine ilişkin değerleme hizmeti verecek
şirketler listesinde adı bulunan şirketleri,

e) Halka açık pay statüsü: Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. nezdinde borsada işlem göre-
bilir pay olarak izlenen payları,

f) İlişkili taraf: Türkiye Muhasebe Standartları çerçevesinde Kurulca belirlenen düzen-
lemelerde yer alan ilişkili tarafı,

g) İşletmeci şirket: Ortaklık ile yaptığı bir sözleşme çerçevesinde ortaklığın mülkiye-
tinde bulunan veya kiralamış olduğu otel, hastane, alış veriş merkezi, iş merkezi, ticari parklar,
ticari depolar, konut siteleri, süper marketler ve bunlara benzer nitelikteki gayrimenkulleri ticari
maksatla işleten şirketi,

ğ) Kanun: 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanununu,
h) KAP: Kamuyu Aydınlatma Platformunu,
ı) Kurul: Sermaye Piyasası Kurulunu,
i) Müteahhit: Ortaklık ile yaptığı bir sözleşme çerçevesinde, ortaklığın portföyünde yer

alan gayrimenkul projelerinin inşaat işlerini gerçekleştirmeyi taahhüt eden gerçek ya da tüzel
kişiyi,
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j) Ortaklık: Gayrimenkul yatırım ortaklığını,
k) Ortaklık aktif toplamı: Bu Tebliğde aksi belirtilmedikçe, ortaklığın konsolide olma-

yan/bireysel finansal tablolarında yer alan aktif toplamını,
l) Ortaklık portföyü: Ortaklığın aktifinde bulundurulan gayrimenkuller, gayrimenkule

dayalı projeler, gayrimenkule dayalı haklar, sermaye piyasası araçları, Takasbank para piyasası
ve ters repo işlemleri, Türk Lirası veya yabancı para cinsinden mevduat veya katılma hesapları
ile iştiraklerden ve Kurulca uygun görülen diğer varlık ve haklardan oluşan malvarlığını,

m) SPL: Sermaye Piyasası Lisanslama Sicil ve Eğitim Kuruluşu A.Ş.’yi,
n) Takasbank: İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş.’yi,
o) TTK: 13/1/2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununu,
ö) TTSG: Türkiye Ticaret Sicili Gazetesini,
p) Yönetim kontrolü: Tek başına veya birlikte hareket ettikleri kişilerle birlikte doğrudan

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

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Genel Esaslar

Ortaklık tanımı
MADDE 4 – (1) Gayrimenkul yatırım ortaklığı, bu Tebliğ ile belirlenmiş usul ve esaslar

dahilinde, gayrimenkuller, gayrimenkul projeleri, gayrimenkule dayalı haklar, sermaye piyasası
araçları ve Kurulca belirlenecek diğer varlık ve haklardan oluşan portföyü işletmek amacıyla
paylarını ihraç etmek üzere kurulan ve Kanunun 48 inci maddesinde sınırı çizilen faaliyetler
çerçevesinde olmak kaydı ile bu Tebliğde izin verilen diğer faaliyetlerde bulunabilen sermaye
piyasası kurumudur.

Ortaklığın amacı ve faaliyet konusu
MADDE 5 – (1) Ortaklıklar; belirli bir projeye veya gayrimenkule yatırım yapmak ya

da belirli bir alanda faaliyet göstermek amacıyla kurulabileceği gibi, amaçlarında böyle bir sı-
nırlama olmaksızın ancak bu Tebliğin 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (l) bendinde belir-
tilen varlık ve haklardan oluşan portföyü işletmek amacı dahilinde kalmak şartıyla da kurula-
bilirler.

(2) Belirli alanlarda faaliyet göstermek veya belirli bir projeye/gayrimenkule yatırım
yapmak üzere kurulan ortaklıkların aktif toplamlarının en az %75’i bu faaliyet kapsamında ya-
pılan yatırımlardan veya ilgili projelerden/gayrimenkullerden oluşur ve bu ortaklıkların un-
vanlarında söz konusu faaliyete veya projeye/gayrimenkule ilişkin bir ifadeye yer verilir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Kuruluşa ve Dönüşüme İlişkin Esaslar

Kuruluş ve dönüşüm şartları
MADDE 6 – (1) Ortaklıklar gayrimenkul yatırım ortaklığı olarak kurulabileceği gibi,

anonim ortaklıklar esas sözleşmelerini Kanun ve bu Tebliğ hükümlerine uygun olarak değişti-
rerek gayrimenkul yatırım ortaklığına dönüşebilirler.

(2) Kuruluş ve dönüşüm başvurularının Kurulca uygun görülebilmesi için, ortaklığın;
a) Kayıtlı sermayeli anonim ortaklık şeklinde kurulması veya anonim ortaklık niteli-

ğinde olup kayıtlı sermaye sistemine geçmek için Kurula başvurması,
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b) Kuruluşta başlangıç sermayesinin, dönüşümde ise mevcut ödenmiş veya çıkarılmış
sermayesi ile öz sermayesinin her birinin 30.000.000 TL’den az olmaması,

c) Bu fıkranın (b) bendinde belirtilen sermaye miktarının;
60.000.000 TL’den az olması halinde, sermayeyi temsil eden paylarının en az

%10’unun,
60.000.000 TL ve daha fazla olması halinde, sermayenin 6.000.000 TL’lik kısmını tem-

sil eden paylarının
kuruluşta nakit karşılığı çıkarılmış olması ve nakit karşılığı çıkarılan pay bedellerinin

tamamının ödenmesi, dönüşümde ise nakit karşılığı çıkarılmış olması veya son hesap dönemine
ait bağımsız denetimden geçmiş konsolide olmayan veya bireysel finansal tablolarında dönen
varlıklar grubu altında yer alan nakit ve nakit benzerleri ile finansal yatırımlar kalemlerinin
toplamının bu bentte belirtilen oran ya da tutar kadar olması,

ç) Ticaret unvanında "Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı" ibaresini taşıması veya unvanını
bu ibareyi içerecek şekilde değiştirmek üzere Kurula başvurmuş olması,

d) Kurucu ortakların veya mevcut ortakların bu Tebliğde öngörülen şartları haiz olması,
e) Esas sözleşmesinin Kanun ve bu Tebliğ hükümlerine uygun olması veya mevcut esas

sözleşmesini Kanun ve bu Tebliğ hükümlerine uygun şekilde değiştirmek üzere başvurmuş ol-
ması,

f) Genel müdür ile yönetim kurulu üyelerinin bu Tebliğde öngörülen şartları taşımaları,
genel müdürün kuruluş ve dönüşüm başvurularında belirlenmiş ve en geç kuruluşun veya esas
sözleşme değişikliklerinin ticaret siciline tescili tarihi itibariyle atanmış olması,

g) Portföyünde yer alan/alacak varlıkların niteliklerinin ve ortaklık aktif toplamı içinde
sahip oldukları/olacakları ağırlıkların bu Tebliğde belirtilen niteliklere ve sınırlamalara uygun
olması,

ğ) Kuruluşta ayni sermaye konulması durumunda, bu Tebliğin 9 uncu maddesi çerçe-
vesinde ayni sermaye değerinin tespit edilmiş olması,

h) Başlangıç sermayesinin veya çıkarılmış sermayesinin %25’i oranındaki paylarının,
bu Tebliğde belirlenen süre ve esaslar dahilinde halka arz edileceğinin Kurula karşı taahhüt
edilmiş olması,

ı) Sermayesinin, son iki yıl içinde, varlıkların rayiç değere taşınması suretiyle oluşan
fonlardan artırılmamış olması

zorunludur.
(3) Diğer yatırım ortaklıklarının ve halka açık ortaklıkların gayrimenkul yatırım ortak-

lığına dönüşüm başvurularında, bu maddenin birinci fıkrasının (g) bendinde yer alan, portföy-
deki varlıkların ortaklık aktif toplamına oranının bu Tebliğdeki sınırlamalara uygun hale geti-
rilmesi şartının, dönüşüme ilişkin esas sözleşme değişikliklerinin ticaret siciline tescilini takip
eden en geç 6 ay içerisinde sağlanması gerekir. Söz konusu süre içinde gerekli uygunluğu sağ-
lamayan ortaklıkların, gayrimenkul yatırım ortaklığı olarak faaliyette bulunma hakları ortadan
kalkar. Ortaklıklar, ilgili sürenin bitiminden itibaren en geç üç ay içinde esas sözleşme hüküm-
lerini gayrimenkul yatırım ortaklığı faaliyetini kapsamayacak şekilde değiştirmek üzere Kurula
başvurmakla yükümlüdürler. Söz konusu yükümlülüğün yerine getirilmesinden ortaklık yöne-
tim kurulu veya yönetim kurulunca yetkilendirilmiş olması halinde ilgili murahhas üye sorum-
ludur.

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

kararı verilmiş olmaması,
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b) Faaliyet izinlerinden biri Kurulca iptal edilmiş kuruluşlarda, bu müeyyideyi gerek-
tiren olayda sorumluluğu bulunan kişilerden olmaması,

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

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

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

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

f) İşin gerektirdiği dürüstlük ve itibara sahip olması,
g) Muaccel vergi borcu bulunmaması
şarttır. Bu fıkranın (a) bendinde belirtilen şartlar, iflasın kaldırılmasına, kapatılmasına

veya konkordato teklifinin tasdikine ilişkin kararın, (b) bendinde yer alan şartlar ise buna ilişkin
kararın kesinleşme tarihinden itibaren on yıl geçmesi halinde bu fıkranın uygulanmasında dik-
kate alınmaz.

(2) Dönüşüm başvurularında, dönüşecek ortaklığın mevcut ortaklarının bu maddenin
birinci fıkrasının (e) bendi dışındaki bentlerinde yer alan şartları sağlamaları zorunludur.

(3) Kuruluş ve dönüşüm başvurularında; ortaklıkta dolaylı olarak %20 ve üzerinde pay
sahibi olan nihai gerçek kişiler ile ortalıkta dolaylı olarak yönetim kontrolünü sağlayacak oran-
da imtiyazlı paya sahip olan gerçek kişilerin, bu maddenin birinci fıkrasının (e) bendi dışındaki
bentlerinde yer alan şartları sağlamaları zorunludur.

(4) Halka açık ortaklıkların dönüşüm başvurularında, yönetim kontrolü sağlayan paylara
sahip olan ortakların bu maddenin birinci fıkrasının (e) bendi dışındaki bentlerinde yer alan
şartları sağlamaları gerekmektedir.

(5) Kuruluş ve dönüşüm başvurularında, kurucunun veya mevcut ortağın banka olması
halinde, bankanın bu maddenin birinci fıkrasının (g) bendinde belirtilen niteliği taşıdığını tevsik
eden bilgi ve belgelerin Kurula gönderilmesi yeterlidir. Bankada sahip olunan doğrudan ve do-
laylı pay sahipliği yoluyla ortaklıkta dolaylı pay sahibi olan kişiler için bu maddenin üçüncü
fıkrası hükmü uygulanmaz. Bankaların ortaklıklarda doğrudan veya dolaylı olarak pay sahibi
olması halinde, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunun uygun görüşü alınır.

Kuruluş veya dönüşüm işlemleri
MADDE 8 – (1) Kurulacak veya dönüşecek olan ortaklıkların, şekli ve esasları Kurulca

belirlenecek kuruluş veya dönüşüm başvuru formu ve bu formda belirtilen belgelerle birlikte
Kurula başvurmaları zorunludur.

(2) Kurul, başvuruyu Kanun ve bu Tebliğ hükümlerine uygunluk yönünden inceler. Ku-
rulca başvurunun uygun görülmesi halinde; kuruluşta kuruluşun, dönüşümde ise esas sözleşme
değişikliklerinin onaylanması talebi ve sermayenin bu Tebliğ hükümlerine uygun olarak öden-
miş olduğunu gösterir belgeler ve gerekli diğer belgelerle birlikte Bakanlığa başvurulur.
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(3) Kuruluş işlemlerinde esas sözleşmenin konuya ilişkin Kurul izninin tebellüğ edildiği
tarihi müteakip en geç 30 gün içinde ticaret siciline tescil ettirilmesi, dönüşüm işlemlerinde
ise esas sözleşme değişikliğinin onaylanacağı genel kurulun, konuya ilişkin Kurul izninin te-
bellüğ edildiği tarihi müteakip en geç 30 gün içinde gerçekleştirilmesi ve genel kurul kararının
genel kurul toplantısını takip eden en geç 15 gün içerisinde ticaret siciline tescil ettirilmesi zo-
runludur.

(4) Ortaklıklar; kuruluş esas sözleşmesinin veya dönüşüme ilişkin genel kurul kararının
ticaret siciline tesciline ve TTSG’de ilanına ilişkin belgeleri, ilan tarihini takip eden altı iş günü
içinde Kurula gönderirler.

Ayni sermaye
MADDE 9 – (1) Ortaklık kuruluşlarında ve sermaye artırımlarında, ancak üzerinde

ipotek bulunmayan veya gayrimenkulün değerini doğrudan ve önemli ölçüde etkileyecek ni-
telikte herhangi bir takyidat şerhi olmayan gayrimenkuller ve gayrimenkule dayalı ayni haklar
TTK’nın 342 ve 343 üncü maddeleri çerçevesinde ayni sermaye olarak konulabilir. Ancak, ge-
rek kuruluşta gerekse sermaye artırımı sonrasında, çıkarılmış sermayenin nakden ödenen kıs-
mının bu Tebliğin 6 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendinde belirtilen oranın/tutarın altına
düşmemesi zorunludur.

(2) Kuruluşta ayni sermaye konması durumunda, konulan ayni sermayeye TTK’nın
343 üncü maddesi çerçevesinde değer biçilir. Buna ek olarak, bu Tebliğin Sekizinci Bölümünde
belirtilen esaslar çerçevesinde ayni sermayenin değer tespitine yönelik rapor hazırlatılır. Ha-
zırlanan raporlarda ulaşılan tutarlardan düşük olanı ayni sermaye olarak esas alınır.

(3) Ayni sermaye artırımlarında TTK’nın 343 üncü maddesi kıyasen uygulanır. Ayni
sermaye artırımı için Kurula yapılacak başvuru öncesinde bu maddenin ikinci fıkrasında be-
lirtilen bilirkişi ve değerleme raporlarının hazırlatılmış olması gerekir.

(4) Ayni sermaye artırımı kararı sadece genel kurulda alınabilir. Ortaklıkların esas söz-
leşmelerinde bu hususa yer verilmesi zorunludur.

(5) Sermaye olarak konulacak gayrimenkuller ile gayrimenkullere dayalı ayni haklar,
ortaklığın tüzel kişilik kazanması veya sermaye artırımının tescilinden itibaren en geç 10 gün
içerisinde tapu sicilinde ortaklık adına tescil ettirilir. Söz konusu tescil işleminin süresi içeri-
sinde yaptırılmasından ortaklık yönetim kurulu veya yönetim kurulunca yetkilendirilmiş olması
halinde ilgili murahhas üye sorumludur.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Payların İhracı ve Satışı

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

hükümler dışında Kurulun payların ihracına, satışına ve izahnamenin onaylanmasına ilişkin
düzenleme hükümlerine uyulur.

(2) Ortaklıklar ayni sermaye karşılığı ihraç edecekleri payları da halka arz edebilirler.
Halka arz
MADDE 11 – (1) Gayrimenkul yatırım ortaklığı olarak kurulan veya esas sözleşme ta-

dili yoluyla gayrimenkul yatırım ortaklığına dönüşen ortaklıkların, paylarını halka arz yoluyla
satabilmek için kuruluşlarının veya esas sözleşme değişikliklerinin ticaret siciline tescilini takip
eden üç ay içinde faaliyetlerin yürütülebilmesi için gerekli olan mekan, donanım ve personeli
temin etmeleri ve organizasyonu kurmaları, gayrimenkul yatırım ortaklığı olarak kurulan or-
taklıkların bu Tebliğin 6 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (f) ve (g) bentleri kapsamında genel
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müdürün atanmasına ve portföye dahil edilecek varlıklara ilişkin taahhütlerini yerine getirme-
leri, şekli ve esasları Kurulca belirlenecek halka arz başvuru formunu ve formda belirtilen bel-
geleri tamamlayarak çıkarılmış sermayelerinin asgari %25’ini temsil eden payların halka arzına
ilişkin izahnamenin onaylanması talebiyle Kurula başvurmaları zorunludur.

(2) Gayrimenkul yatırım ortaklığı olarak kurulan veya esas sözleşme tadili yoluyla gay-
rimenkul yatırım ortaklığına dönüşen ortaklıkların halka arz işleminin kuruluşa veya dönüşüme
ilişkin Kurul tarafından verilecek onay tarihini takip eden ilk sermaye artırımında gerçekleşti-
rilmesi zorunludur.

(3) Halka arz sonrasında, ortaklığın çıkarılmış sermayesinin asgari %25’i oranındaki
paylarının halka açık pay statüsünde olması zorunludur.

(4) Bu maddenin birinci fıkrasında belirtilen süre içinde halka arz başvuru formunu ve
formda belirtilen belgeleri tamamlayarak Kurula başvurmayan veya gerekli şartları sağlamadığı
için başvurusu Kurulca onaylanmayan ortaklıkların, gayrimenkul yatırım ortaklığı olarak faa-
liyette bulunma hakları ortadan kalkar. Ortaklıklar, ilgili sürenin bitiminden veya Kurulun
olumsuz görüşünün kendilerine bildirildiği tarihten itibaren en geç üç ay içinde esas sözleşme
hükümlerini gayrimenkul yatırım ortaklığı faaliyetini kapsamayacak şekilde değiştirmek ve
kayıtlı sermaye sisteminden çıkmak üzere Kurula başvurmakla yükümlüdürler. Ortaklıklar bu
değişiklikleri yapmadıkları takdirde, TTK’nın 529 uncu maddesinin birinci fıkrasının (b) ve
(c) bentleri hükümleri gereğince sona ermiş sayılır.

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

rının BİAŞ kotuna alınması için gerekli belgenin verilmesi istemiyle Kurula başvururlar. Bu
belgenin alınmasını takiben 15 gün içinde de payların kote edilmesi isteği ile BİAŞ’a müracaat
edilmesi zorunludur.

BEŞİNCİ BÖLÜM
Payların Türü, Niteliği ve Devri

Payların türü
MADDE 13 – (1) Ortaklık payları nama veya hamiline yazılı olarak ihraç edilebilir.
(2) Nama yazılı ihraç edilmiş olup borsada işlem gören paylar hakkında TTK’nın 414 üncü

maddesinin birinci fıkrası uygulanmaz.
İmtiyazlı pay ihracı
MADDE 14 – (1) Ortaklıklar, yönetim kurulu üyelerinin seçiminde aday gösterme im-

tiyazı tanıyan paylar dışında imtiyaz veren herhangi bir menkul kıymet ihraç edemezler. Aday
gösterme imtiyazının yaratılmasında TTK’nın 360 ıncı maddesi hükümleri uygulanmaz. Halka
açılma sonrasında, hiçbir şekilde yönetim kurulu üyeliğine aday gösterme imtiyazı da dahil ol-
mak üzere imtiyaz yaratılamaz.

(2) Kurulun belirlediği esaslar çerçevesinde, faaliyetlerinin makul ve zorunlu kıldığı
haller saklı kalmak kaydıyla, Kurul düzenlemelerine uygun olarak hazırlanmış finansal tablo-
larına göre üst üste beş yıl dönem zararı eden ortaklıklarda, birinci fıkra kapsamındaki imtiyazlı
paylar Kurul kararı ile ortadan kalkar. Bu hükmün uygulanmasında, konsolide finansal tablo
hazırlama yükümlülüğü bulunan ortaklıklar için konsolide finansal tablolar esas alınır. İmtiyazlı
payların kamu kurum ve kuruluşlarına ait olması halinde bu fıkra hükmü uygulanmaz.

Payların devri
MADDE 15 – (1) Halka arzdan önce ortaklık paylarının devri herhangi bir orana ba-

kılmaksızın Kurul iznine tabidir. Bu kapsamdaki pay devirlerinde, ortaklıkta pay edinecek yeni
ortaklar için bu Tebliğin 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (e) bendi dışındaki bentlerinde yer
alan şartlar aranır.
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(2) Ortaklık paylarının halka arzından sonraki dönemde, yönetim kontrolü sağlayan
paylara sahip olan ortakların bu Tebliğin 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (e) bendi dışındaki
bentlerinde yer alan şartları sağlamaları zorunludur. Yönetim kontrolünün elde edilmesini sağ-
layan miktardaki imtiyazlı payların devri Kurul iznine tabidir. İmtiyazsız paylarla yönetim
kontrolünün elde edilmesi halinde ise, bu paylara sahip olan ortakların söz konusu şartları sağ-
ladıklarını tevsik edici belgeleri pay devrini takip eden 10 iş günü içinde Kurula iletmeleri zo-
runludur.

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

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

(5) Bankaların bu madde kapsamındaki pay edinimlerinde bu Tebliğin 7 nci maddesinin
beşinci fıkrasında yer alan şartların sağlanması zorunludur.

(6) Bu maddenin birinci, ikinci ve beşinci fıkralarında belirtilen esaslara aykırı olarak
gerçekleştirilen devirler pay defterine kaydolunmaz. Söz konusu fıkra hükümlerine aykırı ola-
rak pay defterine yapılan kayıtlar hükümsüzdür.

ALTINCI BÖLÜM
Yönetim Yapısı

Yönetim kurulunun oluşumu
MADDE 16 – (1) Yönetim kurulu, Kurul düzenlemeleri ile TTK’nın ilgili maddeleri

çerçevesinde seçilir ve görev yapar.
Yönetim kurulu üyelerinin nitelikleri
MADDE 17 – (1) Ortaklıklarda görev alacak yönetim kurulu üyelerinin, bu Tebliğin 7 nci

maddesinin birinci fıkrasının (e) bendi dışındaki bentlerinde yer alan şartları taşımaları gerek-
mektedir. Ayrıca yönetim kurulu üyelerinin çoğunluğunun 4 yıllık yüksek öğrenim kurumla-
rından mezun olmaları ve ortaklığın faaliyet konusunu yakından ilgilendiren hukuk, inşaat,
bankacılık ve finans gibi alanlarda en az üç yıllık tecrübeye sahip olmaları zorunludur. Yalnızca
gayrimenkul alım satım işi ile uğraşmak bu alanda edinilmiş tecrübe sayılmaz.

(2) Kurul düzenlemeleri dikkate alınarak yönetim kurulu nezdinde kurulan komitelerde
sadece dört yıllık yüksek öğrenim kurumlarından mezun olmuş yönetim kurulu üyeleri görev
alabilir.

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

Genel müdür
MADDE 18 – (1) Ortaklıkta genel müdür olarak görev yapacak kişinin dört yıllık yük-

sek öğrenim kurumlarından mezun olması, bu Tebliğin 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (e)
bendi dışındaki bentlerinde yer alan şartları taşıması ve gayrimenkul yatırımları ile yakından
ilgili olan hukuk, inşaat, bankacılık ve finans gibi alanlarda en az beş yıllık tecrübeye sahip ol-
ması zorunludur. Yalnızca gayrimenkul alım satım işi ile uğraşmak bu alanda edinilmiş tecrübe
sayılmaz.
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(2) Yukarıda belirtilen şartları taşıyan genel müdürün münhasıran ve tam zamanlı olarak
bu görev için istihdam edilecek/edilmiş olması zorunludur.

(3) Genel müdür, başka kurum ve kuruluşlarda, icrai nitelikte olmaması ve ortaklıktaki
görevinin ifasında zafiyete neden olmaması kaydıyla, yönetim kurulu üyeliği yapabilir.
TTK’nın 396 ncı madde hükmü saklıdır.

(4) Genel müdürlük görevine 12 aylık süre içerisinde 6 aydan fazla vekalet edilemez.
Bu sürenin sonunda bu göreve yeniden vekaleten atama yapılamaz.

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

Diğer personel
MADDE 19 – (1) Ortaklık bünyesinde faaliyetlerin etkin bir şekilde yürütülmesini sağ-

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

Yönetim kurulu üyelerine ilişkin yasaklar
MADDE 20 – (1) Yönetim kurulu üyeleri, yönetim kurulunun alacağı kararlarda taraf

olan kimselerden Kurulun Kurumsal Yönetim Tebliğinin ekinde yer alan Kurumsal Yönetim
İlkelerine göre bağımsız olmaması durumunda, bu hususu gerekçeleri ile birlikte yönetim ku-
ruluna bildirmek ve her hâlükârda toplantı tutanağına işletmekle yükümlüdür. Bu hususta
TTK’nın "Müzakereye katılma yasağı" başlıklı 393 üncü maddesi hükmü saklıdır.

Özellik arz eden kararlar
MADDE 21 – (1) Ortaklık ile aşağıda (A) bendinde sayılan taraflar arasında olan ve

(B) bendinde sayılan işlemlere ilişkin olan yönetim kurulu kararlarının Kurulun özel durumların
kamuya açıklanmasına ilişkin düzenlemeleri çerçevesinde kamuya açıklanması, ayrıca karar
oybirliği ile alınmadığı takdirde yapılacak ilk genel kurul toplantısının gündemine alınarak or-
taklara bilgi verilmesi gerekir.

A) Taraflar;
a) Ortaklıkta sermayenin %20 veya üzerinde paya veya bu oranda oy hakkına sahip or-

taklar,
b) Ortaklıkta yönetim kuruluna aday gösterme imtiyazını içeren pay sahibi ortaklar,
c) (a) ve (b) bentlerinde sayılanların %20’den fazla paya veya bu oranda oy hakkına

sahip oldukları diğer şirketler,
ç) Ortaklığın iştirakleri,
d) Ortaklığa işletmecilik hizmeti veren şirketler,
e) Ortaklığa portföy yönetim hizmeti veren şirketler,
f) Ortaklığa danışmanlık hizmeti veren şirket,
g) Ortaklığa inşaat hizmeti verecek müteahhit,
ğ) Ortaklığın ortak olduğu bir adi ortaklığın diğer ortakları,
h) Ortaklığın ilişkili tarafları.
B) Özellik arz eden kararlar;
a) Ortaklık portföyünden varlık alınması, satılması, kiralanması veya kiraya verilmesine

ilişkin kararlar,
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b) Ortaklığın portföyündeki varlıkların pazarlanması işini üstlenecek şirketlerin belir-
lenmesine ilişkin kararlar,

c) Kredi ilişkisi kurulmasına ilişkin kararlar,
ç) Ortaklığın paylarının halka arzında, satın alma taahhüdünde bulunan yatırım kuru-

luşlarının belirlenmesine ilişkin kararlar,
d) Ortak yatırım yapılmasına ilişkin kararlar,
e) Ortaklığa mali, hukuki veya teknik danışmanlık hizmeti verecek gerçek veya tüzel

kişilerin belirlenmesine ilişkin kararlar,
f) Ortaklığa proje geliştirme, kontrol veya müteahhitlik, işletmecilik veya portföy yö-

netimi verecek gerçek veya tüzel kişilerin belirlenmesine ilişkin kararlar,
g) (A) bendinde yer alan tüzel kişilerin ihraç ettiği menkul kıymetlerin ortaklık portfö-

yüne alınmasına ilişkin kararlar,
ğ) Adi ortaklık kurulmasına veya mevcut bir adi ortaklığın faaliyetlerine son verilmesine

ilişkin kararlar,
h) Ortaklık ile ilişkili taraflar arasında mal ve hizmet alımına dayanan işlemlere ilişkin

kararlar,
ı) Bunlar dışında kalmakla birlikte, (A) bendinde sayılan taraflardan herhangi birisinin

lehine sonuç doğurucu nitelikteki kararlar.
(2) Ortaklıklar ile ilişkili taraflar arasında yapılan işlemlere yönelik olarak Kurulun Ku-

rumsal Yönetim Tebliğinin ekinde yer alan Kurumsal Yönetim İlkelerinde yer alan hükümler
saklıdır.

(3) Ortaklıkların, aktif toplamlarının %75’ini aşmayan tutardaki varlıklarının toptan sa-
tışında TTK’nın 408 inci maddesinin ikinci fıkrasının (f) bendi ile Kanunun 23 üncü maddesi
hükümleri uygulanmaz.

YEDİNCİ BÖLÜM
Yatırımlara ve Faaliyetlere İlişkin Esaslar

Yatırım faaliyetleri ve yatırım faaliyetlerine ilişkin sınırlamalar
MADDE 22 – (1) Bu Tebliğde yer alan sınırlamalar saklı kalmak üzere, ortaklıklar

veya ortaklıkların;
a) Alım satım kârı veya kira geliri elde etmek amacıyla; arsa, arazi, konut, ofis, alışveriş

merkezi, otel, lojistik merkezi, depo, park, hastane ve benzeri her türlü gayrimenkulü satın ala-
bilir, satabilir, kiralayabilir, kiraya verebilir ve satın almayı veya satmayı vaad edebilirler.

b) Portföylerine alınacak her türlü bina ve benzeri yapılara ilişkin olarak yapı kullanma
izninin alınmış ve kat mülkiyetinin tesis edilmiş olması zorunludur. Ancak, mülkiyeti tek başına
ya da başka kişilerle birlikte ortaklığa ait olan otel, alışveriş merkezi, iş merkezi, hastane, ticari
depo, fabrika, ofis binası ve şube gibi yapıların, tamamının veya ayrı bölümlerinin yalnızca
kira ve benzeri gelir elde etme amacıyla kullanılması halinde, anılan yapıya ilişkin olarak yapı
kullanma izninin alınması ve tapu senedinde belirtilen niteliğinin taşınmazın mevcut durumuna
uygun olması yeterli kabul edilir.

c) Portföylerine ancak üzerinde ipotek bulunmayan veya gayrimenkulün değerini doğ-
rudan ve önemli ölçüde etkileyecek nitelikte herhangi bir takyidat şerhi olmayan gayrimen-
kuller ile gayrimenkule dayalı haklar dahil edilebilir. Bu hususta, bu Tebliğin 30 uncu maddesi
hükümleri saklıdır.

ç) Kendi mülkiyetlerindeki arsa ve arazilerin yanı sıra, hasılat paylaşımı veya kat kar-
şılığı arsa satışı sözleşmeleri akdettiği başka kişilere ait arsalar üzerinde, gayrimenkul projesi
geliştirebilirler veya projelere üst hakkı tesis ettirmek suretiyle yatırım yapabilirler. Yapılacak
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sözleşme hükümleri çerçevesinde bir veya birden fazla tarafla ortak bir şekilde yürütülecek
projelerde, ortaklık lehine mülkiyet edinme amacı yok ise, ortaklığın sözleşmeden doğan hak-
larının Kurulca uygun görülecek nitelikte bir teminata bağlanmış olması zorunludur.

d) Gerçekleştirecekleri veya yatırım yapacakları projelerin ilgili mevzuat uyarınca ge-
rekli tüm izinlerinin alınmış, projesinin hazır ve onaylanmış, inşaata başlanması için yasal ge-
rekliliği olan tüm belgelerinin tam ve doğru olarak mevcut olduğu hususlarının bağımsız gay-
rimenkul değerleme şirketleri tarafından tespit edilmiş olması gerekir.

e) Mülkiyeti ortaklığa ait olmayan ve ipotek tesis edilmiş arsalar üzerinde proje geliş-
tirilebilmesi için, tesis edilen ipoteğin bedelinin söz konusu arsa için en son hazırlanan değer-
leme raporunda ulaşılan arsa değerinin %50’sini geçmemesi ve her halükarda üzerinde proje
geliştirilecek ipotekli arsaların ipotek bedellerinin, ortaklığın kamuya açıkladığı bağımsız de-
netimden geçmiş son finansal tablolarında yer alan aktif toplamının %10’unu aşmaması ge-
reklidir.

f) Otel, hastane veya buna benzer faaliyete geçirilebilmesi için belirli asgari donanıma
ihtiyaç duyan gayrimenkullerin kiraya verilmeden önce tefrişini temin edebilirler.

g) Mülkiyeti başka kişilere ait olan gayrimenkuller üzerinde kendi lehine üst hakkı, in-
tifa hakkı ve devre mülk irtifakı tesis edebilir ve bu hakları üçüncü kişilere devredebilirler.

ğ) Mülkiyetine sahip oldukları gayrimenkuller üzerinde başka kişiler lehine üst hakkı,
intifa hakkı ve devre mülk irtifakı tesis edebilir ve bu hakların üçüncü kişilere devrine izin ve-
rebilirler.

h) Özel düzenlemeler saklı kalmak kaydıyla Yap-İşlet-Devret modeliyle geliştirilecek
projeleri, bu maddenin birinci fıkrasının (d) bendinde belirtilen şartların sağlanması koşuluyla
kendisi veya başkaları lehine üst hakkı tesis ettirmek suretiyle gerçekleştirebilirler.

ı) Mülkiyetlerini edinmek kaydıyla yurt dışındaki gayrimenkullere ve yabancı sermaye
piyasası araçlarına yatırım yapabilirler.

i) Gayrimenkullere ve gayrimenkul projelerine ilişkin ayni haklar Medeni Kanun hü-
kümlerine göre tesis edilir. İrtifak haklarından tapuya tescil edilmesi şartıyla yalnızca intifa
hakkı, devre mülk irtifakı ve üst hakkı tesis ettirilebilir. Üst hakkı ve devre mülk hakkının dev-
redilebilmesine ilişkin olarak bu hakları doğuran sözleşmelerde herhangi bir sınırlama getiri-
lemez. Ancak özel kanun hükümleri saklıdır.

j) Herhangi bir şekilde, devredilebilmesi konusunda bir sınırlamaya tabi olan varlıklara
ve haklara yatırım yapamazlar.

k) Aracılık faaliyeti kapsamında olmamak kaydıyla sermaye piyasası araçlarını alabilir
ve satabilir, Takasbank para piyasası ve ters repo işlemi yapabilir, Türk Lirası veya yabancı
para cinsinden mevduat veya katılma hesabı açtırabilirler, sermaye piyasası araçlarını ödünç
verebilirler. Ortaklıklar Kurulun ilgili düzenlemeleri çerçevesinde yapılacak bir sözleşme ile
herhangi bir anda portföylerindeki sermaye piyasası araçlarının piyasa değerinin en fazla
%50’si tutarındaki sermaye piyasası araçlarını ödünç verebilir. Ödünç verme işlemi en fazla
90 iş günü süreyle ve ödünç verilen sermaye piyasası araçlarının en az %100’ü karşılığında
nakit veya kamu borçlanma araçlarından oluşabilecek teminatın ortaklık adına Takasbank’ta
bloke edilmesi şartıyla yapılabilir. Teminat tutarının ödünç verilen sermaye piyasası araçlarının
piyasa değerinin %80’inin altına düşmesi halinde teminatın tamamlanması istenir. Ortaklığın
taraf olduğu ödünç verme sözleşmelerine, sözleşmenin ortaklık lehine tek taraflı olarak fesh
edilebileceğine ilişkin bir hükmün konulması zorunludur.

l) Hiçbir şirkette sermaye veya oy haklarının %5’inden fazlasına sahip olamazlar. Or-
taklığın bu bent kapsamındaki yatırımlarının toplamı aktif toplamının %10’unu aşamaz.
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m) Altına, kıymetli madenlere ve diğer emtialara ve bunlara dayalı vadeli işlem söz-
leşmelerine yatırım yapamazlar.

n) Yatırım fonları payları hariç, borsalarda veya borsa dışı teşkilatlanmış piyasalarda
işlem görmeyen sermaye piyasası araçlarına yatırım yapamazlar, sermaye piyasası araçlarının
alım satımlarının Borsa kanalıyla yapılması zorunludur.

o) Sermaye piyasası araçlarını açığa satamazlar, kredili menkul kıymet işlemi yapa-
mazlar ve sermaye piyasası araçlarını ödünç alamazlar.

ö) Türev araçları kullanarak korunma amacını aşan işlemler yapamazlar.
p) Kanunen ödemekle yükümlü oldukları vergi, harç ve benzeri diğer giderler hariç ol-

mak üzere varlıkların portföye alımı ve portföyden satımı sırasında varlık değerinin %3’ünü
aşan komisyon ücreti ve benzeri giderler yapamazlar.

Yapamayacakları işler
MADDE 23 – (1) Ortaklıklar;
a) 5411 sayılı Bankacılık Kanununda tanımlandığı üzere mevduat toplayamazlar ve

mevduat toplama sonucunu verecek iş ve işlemler yapamazlar.
b) Bu Tebliğde izin verilen işlemler dışında ticari, sınai veya zirai faaliyetlerde buluna-

mazlar.
c) Hiçbir şekilde gayrimenkullerin inşaat işlerini kendileri üstlenemez, bu amaçla per-

sonel ve ekipman edinemezler. Yürütülen projelerin kontrol işleri dahili olarak yürütülecekse
bu amaçla istihdam edilen personel kapsam dışındadır.

ç) Hiçbir surette otel, hastane, alışveriş merkezi, iş merkezi, ticari parklar, ticari depolar,
konut siteleri, süper marketler ve bunlara benzer nitelikteki gayrimenkulleri ticari maksatla iş-
letemez ve bu amaçla personel istihdam edemezler. Ancak, bu Tebliğin 27 nci maddesinin
ikinci ve üçüncü fıkraları kapsamındaki faaliyetler ve bu faaliyetler nedeniyle istihdam edilen
personel bu bent kapsamında değerlendirilmez.

d) Kendi personeli vasıtasıyla portföye konu olan veya olacak projeler hariç olmak üze-
re başka kişi ve kuruluşlara proje geliştirme, proje kontrol, mali fizibilite, yasal izinlerin takibi
ve buna benzer hizmetler veremezler.

e) Kredi veremezler.
f) İlişkili taraflarıyla herhangi bir mal veya hizmet alım satımı işlemine dayanmayan

borç alacak ilişkisine giremezler.
g) Belgeye dayandırılmayan ve piyasa rayicinden bariz farklılık gösteren bir harcama

veya komisyon ödemesinde bulunamazlar.
ğ) Sürekli olarak kısa vadeli gayrimenkul alım satımı yapamazlar.
Portföy sınırlamaları
MADDE 24 – (1) Ortaklıklar;
a) Gayrimenkullere, gayrimenkul projelerine ve gayrimenkule dayalı haklara aktif top-

lamının en az %51’i oranında yatırım yapmak zorundadırlar.
b) Bu Tebliğin 22 nci maddesinin birinci fıkrasının (k) bendinde yazılı varlıklar ile 28 inci

maddesinde belirtilen iştiraklerin tamamına en fazla aktif toplamının %49’u oranında, bu var-
lıklar içerisinde yer alan yatırım amaçlı Türk Lirası veya yabancı para cinsinden mevduat veya
katılma hesabına ise en fazla aktif toplamının %10’u oranında yatırım yapabilirler. Portföye
alınan varlıkların veya projelerin maliyetlerine ilişkin bedel ödemeleri belirli hakedişler karşı-
lığında veya taksitler halinde yapılıyorsa, bunlara karşılık gelen nakit fazlaları da bu Tebliğin
22 nci maddesinin birinci fıkrasının (k) bendinde yazılı varlıklar aracılığıyla değerlendirilebilir.
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Finansal tabloların hazırlandığı yıl ve takip eden iki yıl içerisinde bu kapsamda yapılacak har-
camaların tutarı, %51 oranının hesaplanmasında portföyde yer alan bu Tebliğin 22 nci madde-
sinin birinci fıkrasının (k) bendinde yazılı varlıkların toplam tutarından indirilir ve bu maddenin
birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında yapılacak hesaplamaya dahil edilir. Ancak, finansal
tablonun hazırlandığı tarihten önceki dönemlere ilişkin planlanan harcamalardan gerçekleşti-
rilmemiş olanlar, indirim konusu yapılamaz. Belirtilen indirimin yapılabilmesi için projenin
finansal tablolara dahil edilmesinden önce, projenin tamamlanmasına kadar olan süre için plan-
lanan yıllık harcama tutarları Kurula bildirilir. Harcamalara ilişkin planlarda yapılan değişik-
likler nedeniyle, %51 oranının hesaplanmasında dikkate alınmak üzere önceden Kurula bildi-
rilmiş olan tutarın değiştirilmesi Kurul iznine tabidir.

c) Portföyünde bulunan ve alımından itibaren beş yıl geçmesine rağmen üzerlerinde
proje geliştirilmesine yönelik herhangi bir tasarrufta bulunulmayan arsa ve arazilerin oranı
aktif toplamının %20’sini aşamaz. Gayrimenkul yatırım ortaklığına dönüşen ortaklıkların sahip
olduğu bu nitelikteki arsa ve araziler için söz konusu süre dönüşüme ilişkin esas sözleşme de-
ğişikliğinin ticaret siciline tescil edildiği tarihten itibaren başlar.

ç) Hesap dönemi sonunda hazırlayıp kamuya açıkladıkları finansal tablolarına göre bu
fıkranın (a) bendinde tanımlanan asgari %51 oranını sağlayamazlarsa Kurula başvuruda bulu-
nurlar. Kurul bir defaya mahsus olmak üzere ortaklığa gayrimenkul portföyünün bu Tebliğ ile
öngörülen orana ulaşması için bir yıl süre tanıyabilir. Ancak, ortaklıklar Kurul tarafından verilen
bu süre sonunda da asgari %51 oranını sağlayamazlarsa, sürenin bitiminden itibaren en geç bir
ay içinde esas sözleşme hükümlerini gayrimenkul yatırım ortaklığı faaliyetini kapsamayacak
şekilde değiştirmek üzere Kurula başvurmakla yükümlüdürler. Ortaklıklar bu değişiklikleri
yapmadıkları takdirde, TTK’nın 529 uncu maddesinin birinci fıkrasının (b) ve (c) numaralı
bentleri hükümleri gereğince sona ermiş sayılır.

d) Bu Tebliğin 22 nci maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendinde belirtilen yabancı gay-
rimenkuller ve yabancı sermaye piyasası araçları ile 28 inci maddesinin birinci fıkrasının (ç)
bendinde belirtilen iştiraklere aktif toplamının en fazla %49’u oranında yatırım yapabilirler.

Ortaklık portföyünün yönetimi
MADDE 25 – (1) Ortaklıklar, gayrimenkul portföylerini yeterli sayıda personel istih-

dam etmek suretiyle kendileri yönetirler. Proje geliştirme ve kontrol hizmetleri de dahil olmak
üzere ortaklık portföyünün geliştirilmesi ve alternatif imkanların araştırılmasına yönelik da-
nışmanlık hizmetleri ortaklık dışından, bu işlerde uzmanlaşmış şirketlerden alınabilir.

(2) Ortaklık tarafından gayrimenkul portföyü ile ilgili olarak, ilişkili taraflardan danış-
manlık hizmeti alınması halinde, bu hizmetler kapsamında danışman şirketlere ödenecek ko-
misyon ve ücretler için Kurulca üst sınır belirlenebilir. Danışman şirket ile işletmeci şirket
sıfatı aynı kişide birleşemez.

(3) Aktif toplamının %10’unu aşması halinde ortaklıklar; portföylerinin para ve sermaye
piyasası araçlarından oluşan kısmını, bünyesinde Kurulun lisanslama düzenlemeleri çerçeve-
sinde lisans belgesine sahip yeterli sayıda portföy yöneticisini istihdam etmek suretiyle kendisi
yönetebilecekleri gibi, esas sözleşmelerinde hüküm bulunmak kaydıyla ve imzalanacak bir
sözleşme kapsamında, Kuruldan yatırım danışmanlığı yetki belgesi almış bir kuruluştan yatırım
danışmanlığı hizmeti veya portföy yönetim şirketlerinden portföy yönetimi hizmeti alabilirler.
Ortaklıklar tarafından para ve sermaye piyasası araçlarından oluşan portföyün yönetimine iliş-
kin olarak bu üç yöntemden birinin kullanılması ve bu durumlarda Kurulun portföy yönetici-
liğine ve yatırım danışmanlığına ilişkin düzenlemelerine uyulması zorunludur. Portföy yönetim
şirketinden hizmet alınabilmesi için, Kurul onayının alınması zorunludur.
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(4) Ortaklıklar, portföyleriyle ilgili olarak dışarıdan danışmanlık, işletmecilik, inşaat,
portföy yönetimi ve benzeri hizmetler almaları durumunda, aldıkları hizmetlerle ilgili faali-
yetlerin mevzuat ve sözleşme hükümlerine uygunluğunu izlemek üzere gerekli organizasyonu
oluşturmak zorundadırlar.

(5) Ortaklık portföyünde yer alan sermaye piyasası araçlarının imzalanacak bir saklama
sözleşmesi çerçevesinde Takasbank’ta saklanması zorunludur.

Tapuya şerhi zorunlu sözleşmeler
MADDE 26 – (1) Ortaklık lehine sözleşmeden doğan alım, önalım ve geri alım hakla-

rının, gayrimenkul satış vaadi sözleşmeleri, kat karşılığı inşaat sözleşmeleri ve hasılat paylaşımı
sözleşmeleri gibi ortaklık lehine haklar sağlayan sözleşmelerin, rehinli alacakların serbest de-
receye ilerleme haklarının ve ortaklığın kiracı konumunda olduğu kira sözleşmelerinin tapu
siciline şerhi zorunludur. Söz konusu yükümlülüğün yerine getirilmesinden ortaklık yönetim
kurulu veya yönetim kurulunca yetkilendirilmiş olması halinde ilgili murahhas üye sorumludur.
Bu maddede sayılan sözleşmelerin karşı tarafının Başbakanlık Toplu Konut İdaresi Başkanlığı
ve iştirakleri olması halinde bu sözleşmelerin tapu siciline şerhi zorunlu değildir.

İşletme hizmeti
MADDE 27 – (1) Ortaklık portföyünde yer alan gayrimenkullere ilişkin işletme hiz-

metleri işletmeci şirketlerden alınır.
(2) Ortaklık portföyünde kira geliri elde etme amacına yönelik gayrimenkuller olması

halinde, söz konusu gayrimenkullere veya onların bağımsız bölümlerine ilişkin olarak güvenlik,
temizlik, genel idare ve buna benzer nitelikteki temel hizmetler kiracılara ortaklık tarafından
sunulabileceği gibi, ortaklık ile bir işletmeci şirket arasında bu tür hizmetlerin sunulması ama-
cına yönelik bir sözleşme yapılması da mümkündür.

(3) Ortaklık portföyünde yer alan gayrimenkuller ve gayrimenkul projelerinin pazar-
lanmasına ve değerinin artırılmasına yönelik olarak yapılacak reklam ve promosyon faaliyetleri
temel hizmet kapsamındadır.

İştirak
MADDE 28 – (1) Ortaklıklar, sadece;
a) İşletmeci şirketlere,
b) Diğer gayrimenkul yatırım ortaklıklarına,
c) Yap-işlet-devret projeleri kapsamında kurulan şirketlere,
ç) Belirli gayrimenkullerin ya da gayrimenkule dayalı hakların portföye alınması ama-

cıyla sınırlı olarak faaliyet konusu yalnızca gayrimenkul olan yurt dışında kurulu şirketlere,
d) Gayrimenkullerin ya da gayrimenkule dayalı hakların değerinin, iştirak edilecek şir-

ketin finansal tablolarında yer alan aktif toplamının en az %75’ini oluşturduğu Türkiye’de ku-
rulu şirketlere,

e) Portföylerinde yer alan ve/veya yer alması planlanan gayrimenkul, gayrimenkule da-
yalı hak veya gayrimenkul projelerine ilişkin altyapı hizmetlerinin; ilgili mevzuatta yer alan
yasal zorunluluklar gereği yalnızca bu hizmetlerin yerine getirilmesi amacıyla sınırlı olarak
kurulmuş veya kurulacak şirketler tarafından yapılmasının zorunlu olması halinde, bu şirket-
lere

iştirak edebilirler.
(2) Bu madde kapsamında iştiraklere yapılacak yatırımlarda bu Tebliğin 22 nci mad-

desinin birinci fıkrasının (l) ve (n) bentleri uygulanmaz.
(3) Ortaklıklar tarafından işletmeci şirketlere yapılacak iştirak, ortaklıkların hesap dö-

nemi sonunda hazırlayıp kamuya açıkladıkları finansal tablolarında yer alan aktif toplamının
%10’undan fazla olamaz.

28 Mayıs 2013 – Sayı : 28660                                RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 47

Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 47



Sigorta mecburiyeti
MADDE 29 – (1) Ortaklık portföyünde yer alan arsa, arazi, haklar ve henüz inşaatına

başlanmamış projeler ve sermaye piyasası araçları hariç olmak üzere tüm varlıkların oluşabi-
lecek her tür hasara karşı rayiç değerleri dikkate alınarak sigortalanması zorunludur.

İpotek, rehin ve sınırlı ayni hak tesisi
MADDE 30 – (1) Kat karşılığı ve hasılat paylaşımı yapılan projelerde, projenin ger-

çekleştirileceği arsaların sahiplerince ortaklığa, bedelsiz veya düşük bedel karşılığı ortaklık le-
hine üst hakkı tesis edilmesi veya arsanın devredilmesi halinde, projenin teminatı olarak arsa
sahibi lehine ortaklık portföyünde bulunan gayrimenkuller üzerine ipotek veya diğer sınırlı
ayni haklar tesis edilmesi mümkündür. Ayrıca gayrimenkullerin, gayrimenkul projelerinin ve
gayrimenkule dayalı hakların satın alınması sırasında yalnızca bu işlemlerin finansmanına iliş-
kin olarak ya da yatırımlar için kredi temini amacıyla portföydeki varlıklar üzerinde ipotek,
rehin ve diğer sınırlı ayni haklar tesis edilebilir. Portföydeki varlıkların üzerinde bu amaçlar
dışında hiçbir suretle üçüncü kişiler lehine ipotek, rehin ve diğer sınırlı ayni haklar tesis ettiri-
lemez ve başka herhangi bir tasarrufta bulunulamaz. Bu hususa ortaklıkların esas sözleşmesinde
yer verilmesi zorunludur.

(2) Bu madde kapsamında temin edilecek krediler de bu Tebliğin 31 inci maddesi kap-
samında değerlendirilir.

Borçlanma sınırı
MADDE 31 – (1) Ortaklıklar, kısa süreli fon ihtiyaçlarını veya portföyleri ile ilgili ma-

liyetlerini karşılamak amacıyla hesap dönemi sonunda hazırlayıp kamuya açıkladıkları finansal
tablolarında yer alan konsolide olmayan öz sermayelerinin beş katı kadar kredi kullanabilirler.
Söz konusu kredilerin üst sınırının hesaplanmasında ortaklığın finansal kiralama işlemlerinden
doğan borçları ve gayri nakdi kredileri de dikkate alınır.

(2) Ortaklıklar sermaye piyasası mevzuatındaki sınırlamalar dahilinde borçlanma aracı
ihraç edebilirler. Ancak ihraç edecekleri borçlanma araçları için sermaye piyasası mevzuatı
uyarınca hesaplanacak ihraç limitinden bu maddenin birinci fıkrasında bahsedilen krediler dü-
şülür.

(3) Ortaklıklar, Kurul düzenlemeleri çerçevesinde gayrimenkul sertifikası ve portföy-
deki gayrimenkullerin satış veya satış vaadi sözleşmeleri ile satışından kaynaklanan senetli
alacakları ile kira gelirlerinin teminatı altında varlık teminatlı menkul kıymet ihraç edebilirler.

İnşaat hizmetleri
MADDE 32 – (1) Ortaklığın yürüttüğü projelerin inşaatlarının, tarafların inşaat işle-

rinden doğan karşılıklı hak ve yükümlülüklerini içeren bir sözleşme dahilinde müteahhitlerce
yapılması zorunludur.

(2) Sözleşmenin kapsamı taraflar arasında serbestçe belirlenir ancak asgari olarak mü-
teahhidin borçlarını, ödeme koşullarını, ayıba karşı tekeffülün şartlarını, sözleşmeden rücunun
şartlarını, iş sahibinin tazminat isteme hakkını ve sözleşmenin sona ermesinin şartlarını kap-
saması zorunludur.

(3) Müteahhidin seçiminin ve sözleşme koşullarının yönetim kurulu tarafından onay-
lanması zorunludur.

Adi ortaklık oluşturmak
MADDE 33 – (1) Ortaklıklar münhasıran bir projeyi gerçekleştirmek maksadıyla, bir

veya birkaç ortakla adi ortaklık oluşturabilir. Ortaklığın bu amaçla adi ortaklığa katılımı iştirak
kapsamında değerlendirilmez.

(2) Adi ortaklık tarafından yürütülecek proje ile ilgili inşaat hizmetleri konusunda bu
Tebliğin 32 nci maddesi hükümleri uygulanır.
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SEKİZİNCİ BÖLÜM
Değerlemeye İlişkin Esaslar

Değerleme gerektiren işlemler
MADDE 34 – (1) Ortaklıklar aşağıda sayılan işlemler için, işleme konu olan varlıkların

ve hakların rayiç değerlerini ve rayiç kira bedellerini tespit ettirmekle yükümlüdürler.
a) Portföyde yer alan gayrimenkullerin, gayrimenkule dayalı hakların ve gayrimenkule

dayalı projelerin alım veya satımı,
b) Portföyde yer alan gayrimenkullerin kiraya verilmesi,
c) Kiraya verilmek üzere gayrimenkul kiralanması,
ç) Portföyde yer alan gayrimenkullerden kiraya verilenlerin kira sözleşmelerinin yeni-

lenmesi veya uzatılması,
d) Gayrimenkul ipoteği kabul edilmesi,
e) Gayrimenkule dayalı projelerin inşaatına başlanabilmesi için, yasal prosedüre uyul-

duğunun ve gerekli belgelerin tam ve doğru olarak mevcut olduğunun tespit edilmesi,
f) Portföye Kurulca değerleme yaptırılması uygun görülecek diğer varlıkların dahil edil-

mesi ve çıkarılması,
g) Portföyde yer alan ve ortaklığın hesap döneminin son üç ayı içerisinde herhangi bir

nedenle rayiç değeri tespit edilmemiş olan varlıkların yıl sonu değerlerinin tespiti,
ğ) Bu maddenin birinci fıkrasının (a) bendinde yer alan varlıkların niteliğinin veya cin-

sinin değiştirilmesi,
h) Ortaklığa ayni sermaye konulması.
(2) Portföye alınacak varlıkların ve hakların rayiç değerleri ile rayiç kira bedellerinin

değer tespitinin Kurulca nitelikleri belirlenen kurum ve kuruluşlara yaptırılması zorunludur.
(3) Bu maddenin birinci fıkrasının (g) bendi kapsamında yapılacak değer tespitlerinde,

gayrimenkul ekspertizinin en geç ilgili yılın son günü itibarıyla tamamlanmış olması zorunlu-
dur.

(4) Gayrimenkule ilişkin değerleme çalışmalarının bitiş tarihi ile rapor tarihi arasındaki
sürenin beş iş gününü aşmaması ve gayrimenkul değerleme raporunun rapor tarihini takip eden
iki iş günü içinde ortaklığa teslimi zorunludur.

(5) Bu maddenin üçüncü ve dördüncü fıkraları hükümlerine, ortaklık ile gayrimenkul
değerleme şirketi arasında yapılacak sözleşmede yer verilir.

Gayrimenkul değerleme şirketinin seçimi
MADDE 35 – (1) Bu Tebliğin 34 üncü maddesi uyarınca gayrimenkullere, gayrimen-

kule dayalı haklara ve gayrimenkul projelerine ilişkin değer tespiti yapacak olan gayrimenkul
değerleme şirketlerinin;

a) Kurulca listeye alınmış olması,
b) Bu Tebliğin 21 inci maddesinin (A) bendinde sayılan taraflardan, sermaye piyasası

mevzuatı çerçevesinde gayrimenkul değerleme hizmeti verecek şirketlere ilişkin Kurul düzen-
lemelerinde yer alan hükümler çerçevesinde bağımsız olması

gerekir.
(2) Ortaklıkların her yıl sonunu takip eden bir ay içerisinde, portföyünde değerleme

yaptırılması gereken her bir varlık için değerleme hizmeti alınacak bir değerleme şirketini ve
portföyüne o yıl içerisinde alınabilecek ve değerleme gerektirecek varlıklar için değerleme hiz-
meti alınacak en fazla iki adet değerleme şirketini yönetim kurulu kararı ile belirlemeleri, söz
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konusu yönetim kurulu kararını Kurulun özel durumların kamuya açıklanmasına ilişkin dü-
zenlemeleri çerçevesinde kamuya açıklamaları ve bir örneğini Kurula göndermeleri gerekmek-
tedir. Söz konusu yükümlülüğün yerine getirilmesinden ortaklık yönetim kurulu veya yönetim
kurulunca yetkilendirilmiş olması halinde ilgili murahhas üye sorumludur. Belirlenen değer-
leme şirketleri ancak değiştirilme gerekçesinin Kurula gönderilmesini müteakip Kurul onayı
ile değiştirilebilir.

(3) Ortaklıklar, portföylerinde değerleme yaptırılması gereken her bir varlık için aynı
gayrimenkul değerleme şirketinden üst üste en fazla üç yıl hizmet alabilirler. Üç yıllık sürenin
dolmasından sonra ortaklığın aynı gayrimenkul değerleme şirketinden tekrar hizmet alabilmesi
için en az iki yılın geçmesi zorunludur.

(4) Yurt dışındaki gayrimenkullerle ilgili olarak bu Tebliğin 34 üncü maddesi kapsa-
mında yapılacak değerlemelerde, bu maddenin birinci fıkrasının (a) bendindeki şart aranmaz.
Ancak, yurtdışında yer alan gayrimenkullere ilişkin olarak yapılacak değerlemenin, varsa Ku-
rulun muadili olan kurum listesinde yer alan değerleme şirketlerine yaptırılması zorunludur.

Değerleme raporlarında uyulacak hususlar
MADDE 36 – (1) Bu Tebliğin 34 üncü maddesi uyarınca hazırlanacak değerleme ra-

porlarında, sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde gayrimenkul değerleme hizmeti verecek
şirketler ile bu şirketlerin Kurulca listeye alınmalarına ve sermaye piyasasında uluslararası de-
ğerleme standartlarına ilişkin Kurul düzenlemelerinde yer alan esaslara uyulur.

Ekspertiz değerinin kullanılması
MADDE 37 – (1) Ortaklığın yapacağı portföye alım işlemleri, portföyden satış işlemleri

ve kiralamalar tespit edilen ekspertiz değerleri dikkate alınarak gerçekleştirilir. Mevcut piyasa
veya ödeme koşulları dikkate alınarak yapılacak alım işlemlerinde ekspertiz değerlerinden daha
yüksek, satım ve kiralama işlemlerinde ise ekspertiz değerinden daha düşük değerler esas alı-
nırsa, bu durumun Kurulun özel durumların kamuya açıklanmasına ilişkin düzenlemeleri çer-
çevesinde kamuya açıklanması ve yapılacak ilk genel kurul toplantısının gündemine alınarak
ortaklara bilgi verilmesi zorunludur.

(2) Ortaklık portföyündeki varlıkların uzun süreli kiralama sözleşmesine konu edilme-
leri durumunda, beş yıllık dönemler itibarıyla kira ekspertiz değerleri bu Tebliğin 36 ncı mad-
desi kapsamında hazırlanacak bir değerleme raporu ile tespit ettirilir ve ekspertiz değerinden
düşük kiralama işlemi söz konusu ise, bu durum Kurulun özel durumların kamuya açıklanma-
sına ilişkin düzenlemeleri çerçevesinde kamuya açıklanır ve yapılacak ilk genel kurul toplan-
tısının gündemine alınarak ortaklara bilgi verilir.

DOKUZUNCU BÖLÜM
Kamuyu Aydınlatma ve Yatırımcıların Bilgilendirilmesi

Finansal tablolara ilişkin esaslar
MADDE 38 – (1) Ortaklıkların, finansal tablolarının hazırlanmasında ve kamuya açık-

lanmasında, Kurulun finansal raporlamaya ilişkin genel düzenlemelerine uyulur. Konsolide fi-
nansal tablo hazırlama yükümlülüğü bulunan ortaklıklar konsolide finansal tablolarıyla birlikte
bireysel finansal tablolarını da kamuya açıklarlar.

(2) Finansal tablolarda, bu Tebliğde belirtilen portföy sınırlamalarının kontrolüne ilişkin
bilgilere, konsolide olmayan veya bireysel finansal tablo hesap kalemleri kullanılmak suretiyle,
bu Tebliğ ekinde yer verilen dipnot formatı ve buna ilişkin açıklamalar çerçevesinde yer verilir.

Yönetim kurulu faaliyet raporuna ilişkin esaslar
MADDE 39 – (1) Ortaklıklarca, Kurul düzenlemeleri çerçevesinde hazırlanan ve ka-

muya açıklanan yönetim kurulu faaliyet raporlarında ayrıca;
a) Portföyde yer alan varlıklara ilişkin olarak hazırlanan değerleme raporlarının özetine,
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b) Son üç aylık döneme ilişkin gelişmelerin özetine,
c) Projelere ilişkin mevcut durum, tamamlanma oranı ve süresi, öngörülerin gerçekleş-

me durumu, sorunlar gibi ilave açıklamalara,
ç) Portföyde yer alan varlıklardan kiraya verilenler ile ilgili ayrıntılı bilgilere,
d) Ortaklığın ilgili hesap dönemine ait karşılaştırmalı finansal tablolarına,
e) Bu Tebliğin 38 inci maddesinin ikinci fıkrası kapsamında tespit edilen portföy sınır-

lamalarının kontrolüne ilişkin bilgilere
yer verilir.
(2) Yönetim kurulu faaliyet raporları Kurul düzenlemelerinde belirtilen sürelerde ka-

muya açıklanır. Söz konusu rapor aynı zamanda ortaklık merkezinde ve internet sitesinde ya-
tırımcıların incelemesi için hazır bulundurulur. Ayrıca talep etmeleri halinde masrafları ortak-
larca karşılanmak üzere ortaklara da gönderilir. Yönetim kurulu faaliyet raporları en az on yıl
süreyle ortaklık nezdinde saklanır.

Bilgi verme ve kamuyu aydınlatma
MADDE 40 – (1) Ortaklıklar;
a) Bu Tebliğ hükümleri uyarınca veya ihtiyari olarak hazırlanan gayrimenkul değerleme

raporları ile ortaklık portföyünde yer alan diğer varlıklara ilişkin değerleme raporlarını ekleriyle
birlikte, kendilerine teslimini,

b) Gayrimenkuller, gayrimenkule dayalı haklar, gayrimenkul projeleri ve iştirak pay-
larının portföye dahil edilmesi veya portföyden çıkarılmasına ilişkin yönetim kurulu kararını,
alınmasını,

c) Gayrimenkul projelerine ilişkin fizibilite raporunu, projeye ilişkin yasal izinlerin
alınmasını,

ç) Bu Tebliğin 26 ncı maddesi kapsamında imzaladıkları sözleşmeleri, imzalanmasını,
d) Bu Tebliğin 22 nci maddesinin (e) bendi uyarınca üzerinde proje geliştirilecek her

bir ipotekli arsanın ipotek bedelinin, ilgili arsa için en son hazırlanan değerleme raporunda ula-
şılan arsa değerine oranını ve bu kapsamdaki ipotekli arsaların ipotek bedellerinin toplamının
ortaklığın kamuya açıkladığı bağımsız denetimden geçmiş son finansal tablosunda yer alan
aktif toplamına oranını gösterir bilgileri, sözleşmelerin imzalanmasını,

e) Sigorta sözleşmelerini, hesap dönemi bitimini
takip eden üç iş günü içinde Kurula göndermek zorundadır. Kurul, söz konusu bilgi ve

belgelerin Kurulca belirlenecek kurallar çerçevesinde elektronik ortamda ilan edilmesini yeterli
görebilir.

(2) Bu Tebliğin 34 üncü maddesi uyarınca hazırlanan değerleme raporlarının, ekleri ha-
riç, kendilerine teslimini takip eden üç iş günü içinde; bu Tebliğin 38 inci maddesinin birinci
ve ikinci fıkralarında sayılan finansal tabloların ise Kurulun muhasebe standartlarına ilişkin
düzenlemelerinde belirtilen sürelerde KAP’ta ilan edilmesi zorunludur. Bu raporların birer ör-
nekleri ortaklık merkezinde yatırımcıların incelemesi için hazır bulundurulur, talep etmeleri
halinde masrafları ortaklarca karşılanmak üzere ortaklara da gönderilir.

(3) Kurulun özel durumların kamuya açıklanmasına ilişkin düzenlemeleri çerçevesinde
kamuya duyurmakla yükümlü oldukları hususlara ek olarak ortaklıklar;

a) Bu maddenin birinci fıkrasının (c), (ç) ve (d) bentleri kapsamına giren işlemlerini
konuya ilişkin olarak Kurula yapılacak bildirimle eş zamanlı olarak,

b) Bu Tebliğin 24 üncü maddesinin (ç) bendi kapsamına girip asgari %51 oranını sağ-
layamamaları halinde bu durumun gerekçelerini ve bu durumun düzeltilmesi için uygulaya-
cakları planlarını, hesap dönemi sonuna ilişkin finansal tablosunun kamuya açıklanmasını takip
eden 3 iş günü içinde,
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c) İlişkili taraflardan danışmanlık, işletmecilik veya inşaat hizmetleri alınması duru-
munda; alınan hizmetin türüne ve niteliğine, hizmet alınan şirkete, ortaklıkla hizmet alınan şir-
ket arasındaki ilişkinin niteliğine, sözleşme tarihine, sözleşme süresine, hizmetin portföyde yer
alan hangi varlıklarla ilgili olduğuna ve ödenen ücrete ilişkin bilgileri, hizmet sözleşmesinin
imzalanmasını takip eden 3 iş günü içinde,

ç) Bu Tebliğin 37 nci maddesinin birinci fıkrası kapsamına giren işlemleri, alım, satım
veya kiralama işleminin yapılmasını takip eden ilk iş günü içinde,

d) Bu Tebliğin 37 nci maddesinin ikinci fıkrası kapsamına giren işlemleri, kira ekspertiz
değerinin tespitine yönelik olarak hazırlanan değerleme rapor tarihini takip eden üç iş günü
içinde

KAP’ta ilan ederler.
(4) Ortaklık gerek duyduğunda ortaklık değerini tespit ettirerek kamuya açıklayabilir.

Ortaklık değerinin tespiti, Kurulun konuya ilişkin düzenlemeleri çerçevesinde hazırlanacak bir
rapor ile yapılır ve bu değer ancak söz konusu raporla birlikte kamuya açıklanabilir. Bu şekilde
kamuya açıklanacak şirket değerinin dışında, bu kapsamda değerlendirilebilecek başkaca bir
değer açıklaması yapılamaz.

(5) Ayrıca, ortaklığın gözetim ve denetimi ile kamunun etkin bir şekilde aydınlatılma-
sına yönelik olarak Kurulca talep edilecek her türlü bilgi ve belgenin Kurulca belirlenecek süre
ve esaslar çerçevesinde gönderilmesi ve Kurulca gerekli görülen hususların kamuya duyurul-
ması zorunludur.

İnternet sitesi
MADDE 41 – (1) Ortaklıkların internet sitelerinde, Kurul ve TTK düzenlemeleri uya-

rınca yer alması gereken bilgilere ek olarak, bu Tebliğin 40 ıncı maddesi kapsamında kamuya
açıklanması öngörülen bilgi ve belgelere de yer verilir.

Tanıtım ve reklam amaçlı ilanlar
MADDE 42 – (1) Ortaklıklar tarafından, payların halka arzı ve satışına ilişkin izahna-

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

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

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

ONUNCU BÖLÜM
Çeşitli Hükümler

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

gösteren ortaklıklar dışında hiçbir kuruluş ticaret unvanında veya ilan ve reklamlarında “gay-
rimenkul yatırım ortaklığı”, “GYO” veya aynı anlama gelebilecek başka bir ibare kullanamaz.

Gayrimenkul yatırım ortaklığı statüsünden çıkma
MADDE 44 – (1) Gayrimenkul yatırım ortaklığı statüsünden çıkmak isteyen halka açık

gayrimenkul yatırım ortaklıklarının, esas sözleşme değişikliği yapmasına Kurulca uygun görüş
verilebilmesi için genel kurul toplantılarında, gayrimenkul yatırım ortaklığı statüsünden çıkma
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sonucunu doğuracak esas sözleşme değişikliklerine olumlu oy kullanan ortaklar dışındaki tüm
ortakların sahip oldukları payların statüden çıkma hakkındaki yönetim kurulu kararına ilişkin
özel durum açıklamasının kamuya ilan edildiği tarihten önceki otuz günlük ve altı aylık dönem
içinde oluşan, günlük ağırlıklı ortalama borsa fiyatlarının ortalanmasından yüksek olanı ile
satın alınacağı yönünde ortaklık dışındaki kişi veya kişilerce bir pay alım teklifinin yapılması
zorunludur.

(2) Ortaklık yönetim kurulu tarafından, asgari olarak gayrimenkul yatırım ortaklığı sta-
tüsünden çıkılmasına ilişkin gerekçeleri, ortaklığın statüden çıktıktan sonraki faaliyet konusunu,
projeksiyonlarını, statüden çıkışın ortaklığa etkilerinin analizini içeren bir rapor hazırlanır ve
bu rapor Kurula yapılacak başvuru tarihinden geç olmamak üzere KAP’ta ilan edilir.

(3) Payları borsada işlem gören halka açık ortaklıkların gayrimenkul yatırım ortaklık-
larına dönüşümlerinde ve halka açık gayrimenkul yatırım ortaklıklarının gayrimenkul yatırım
ortaklığı statüsünden çıkışlarında, dönüşüme ya da statüden çıkmaya ilişkin esas sözleşme de-
ğişikliklerinin ortaklık genel kurulunca onaylandığı tarih itibarıyla, mevcut sermayede %10 ve
üzeri pay sahibi olan ortaklar ile pay sahipliği oranına bağlı olmaksızın yönetim kontrolünü
elinde bulunduran ortaklar sahip oldukları payları, statüden çıkmaya ilişkin esas sözleşme de-
ğişikliklerinin tescil edildiği tarihten itibaren bir yıl süreyle tescil işleminin gerçekleştiği ta-
rihteki Borsa ikinci seans kapanış fiyatının altındaki bir fiyattan Borsada satamazlar. Söz ko-
nusu kişilerin Borsa dışında satacakları payları alanlar da bu sınırlamaya tabidir. Bu kişilerin
ortaklığın paylarının statüden çıkmaya ilişkin esas sözleşme değişikliklerinin tescil edildiği ta-
rihten sonra edindiği ortaklık payları, satış yasağının kapsamında değerlendirilmez.

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

(5) Bu madde kapsamında yapılacak işlemlerde Kanunun 24 üncü maddesi uygulan-
maz.

Kâr payı dağıtımına ilişkin esaslar
MADDE 45 – (1) Kurul ortaklıklara nakit kâr payı dağıtım zorunluluğu getirebilir. Bu-

na ilişkin usul ve esaslar Kurulca belirlenir.
Esas sözleşme değişiklikleri
MADDE 46 – (1) Ortaklıkların esas sözleşme değişikliklerinde Kurulun uygun görü-

şünün alınması zorunludur.
Standart formlar ve metinler
MADDE 47 – (1) Ortaklıklarca Kurula yapılan başvurularda şekli ve esasları Kurulca

belirlenen başvuru formları ve standart metinler kullanılır.
Kurul ücreti
MADDE 48 – (1) Ortaklıkların Kanunun 130 uncu maddesi uyarınca yatırmak zorunda

oldukları Kurul ücretinin hesaplanmasında Kurulun ilgili düzenlemelerine uyulur.
Tebliğde yer alan tutarların yeniden belirlenmesi
MADDE 49 – (1) Kurul bu Tebliğde yer alan tutarları her yıl yeniden belirleyebilir. Bu

durumda yeniden belirlenmiş tutarlar Kurulca ilan edilir.
Diğer hükümler
MADDE 50 – (1) Ortaklıklara ilişkin olarak bu Tebliğde hüküm bulunmayan hallerde

Kanun, TTK ve ilgili mevzuat hükümlerine uyulur.
Yürürlükten kaldırılan tebliğ
MADDE 51 – (1) 8/11/1998 tarihli ve 23517 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gay-

rimenkul Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği (Seri: VI, No: 11) yürürlükten kaldırıl-
mıştır.
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Geçiş hükümleri
GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin yayımından önce kurulmuş ortaklıklar, bu Teb-

liğin yayımı tarihinden itibaren bir yıl içinde esas sözleşmelerini bu Tebliğ hükümlerine uyumlu
hale getirmek zorundadırlar.

(2) Bu Tebliğin yayım tarihinden önce payları halka arz edilmiş olan ortaklıklardan, bu
Tebliğde yer verilen yatırım faaliyetlerine, yatırım yasaklarına ve portföy sınırlamalarına uyum
sağlayamayanların, bu Tebliğin yayımı tarihinden itibaren bir yıl içinde söz konusu faaliyet,
yasak ve sınırlamalara uyum sağlamaları gereklidir.

(3) Bu madde kapsamındaki yükümlülüklerin yerine getirilmesinden ortaklık yönetim
kurulu veya yönetim kurulunca yetkilendirilmiş olması halinde ilgili murahhas üye sorumludur.

Mevcut başvuruların sonuçlandırılması
GEÇİCİ MADDE 2 – (1) Bu Tebliğin yayım tarihinden önce Kurul tarafından karara

bağlanmamış olan başvuruların sonuçlandırılmasında bu Tebliğ hükümleri uygulanır.
Yürürlük
MADDE 52 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 53 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Kurul yürütür.
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Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumu Başkanlığından:

NARGİLE ŞİŞELERİNİN ÜZERİNE KONULACAK SAĞLIK UYARILARINA
İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA TEBLİĞ

MADDE 1 – (1) Bu Tebliğ, 7/11/1996 tarihli ve 4207 sayılı Tütün Ürünlerinin Zarar-
larının Önlenmesi ve Kontrolü Hakkında Kanun ve 6/1/2005 tarihli ve 25692 sayılı Resmî Ga-
zete’de yayımlanan Tütün Mamullerinin Zararlarından Korumaya Yönelik Üretim Şekline, Eti-
ketlenmesine ve Denetlenmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümlerine
dayanılarak, tabanı hariç nargile şişelerinin üzerine konulacak sağlık uyarılarına ilişkin usul
ve esasları düzenlemek amacıyla hazırlanmıştır.

MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ, tabanı hariç nargile şişeleri üzerine uygulanacak sağlık
uyarılarını kapsar.

MADDE 3 – (1) Nargile şişeleri üzerinde bu Tebliğle belirlenen usul ve esaslar dâhi-
linde sağlık uyarılarının bulunması zorunludur.

MADDE 4 – (1) Nargile şişeleri üzerine uygulanacak sağlık uyarıları nargile şişesinin
biçimine göre silindirik  (Ek-1) veya konik (Ek-2) biçimde olabilir. Uyarılar, şişelerin ağız bö-
lümünden başlayacak şekilde uygulanır.

(2) Sağlık uyarıları; karton üzerine offset baskı, Polivinil Klorür (PVC) tabaka veya
PVC boru üzerine serigrafi, tampon baskı veya yapıştırma şeklinde uygulanabilir. Uyarılar
sabit ve silinemez nitelikte basılır.

(3) Sağlık uyarılarının basımı için asgari gereklilik “dört renk / Mavi-Kırmızı-Sarı-Si-
yah (CMYK)”dır.

(4) Uyarı ölçüleri, 5’er cm kesim payı ile birlikte, silindirik biçimli uyarıda asgari brüt
365 x 250 mm, konik biçimli uyarıda asgari brüt 360 x 217 mm şeklinde olur.

(5) Nargile şişeleri üzerine konulacak sağlık uyarıları ve bunların kesim ölçüleri Kurum
internet sitesinde ilan edilir ve elektronik ortamda Kurum tarafından sağlanır. Bu uyarıların,
içerdikleri metinsel ve/veya görsel unsurun formatı, orantıları, renkleri ve grafiksel bütünlükleri
değiştirilemez.

(6) Sağlık uyarılarından her biri nargile şişeleri üzerinde dönüşümlü olarak uygulanır.
(7) Sağlık uyarılarının nargile şişeleri üzerine uygulanmasından işyerlerindeki Nargi-

lelik Tütün Mamulü Sunum Uygunluk Belgesi sahibi sorumludur.
MADDE 5 – (1) Bu Tebliğ hükümlerine aykırı hareket edenler hakkında 4207 sayılı

Kanun, 3/1/2002 tarihli ve 4733 sayılı Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumu Teşkilat
ve Görevleri Hakkında Kanun ve 29/6/2001 tarihli ve 4703 sayılı Ürünlere Teknik Mevzuatın
Hazırlanması ve Uygulanmasına Dair Kanun hükümleri kapsamında gerekli idarî yaptırımlar
uygulanır.

MADDE 6 – (1) Nargile şişeleri en geç 27/7/2013 tarihine kadar bu Tebliğe uygun hale
getirilir.

MADDE 7 – (1) Bu Tebliğde hüküm bulunmayan hallerde Kurumca yapılan diğer dü-
zenlemelerde yer alan genel hükümler uygulanır.

MADDE 8 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 9 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumu

Başkanı yürütür.
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          Özelleştirme İdaresi Başkanlığından:

ÖZELLEŞTİRME YÜKSEK KURULU KARARI

           TARİH                :  27/5/2013

           KARAR NO       :  2013/94

           KONU                 :  Hamitabat Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş.

Özelleştirme Yüksek Kurulunca,

Özelleştirme İdaresi Başkanlığı (İdare)’nın 4/4/2013 tarih ve 3018 sayılı yazısına isti-

naden;

Kurulumuzun 30/5/2003 tarih ve 2003/34 sayılı kararı ile özelleştirme kapsamına,

27/10/2010 tarih ve 2010/90 sayılı kararı ile özelleştirme programına alınan Elektrik Üretim

A.Ş.ye ait Hamitabat Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş.nin %100 oranındaki hissesinin blok satış

yöntemi ile özelleştirilmesine ilişkin 6/3/2013 tarihinde yapılan ihale sonucunda İhale Komisyonu

tarafından;

1) Elektrik Üretim A.Ş.ye ait Hamitabat Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş.nin %100 oranın-

daki hissesinin;

• 105.000.000 (Yüzbeşmilyon) ABD Doları bedelle en yüksek teklifi veren Limak

Doğalgaz Elektrik Üretim A.Ş.ye İhale Şartnamesi çerçevesinde satılmasına, Limak Doğalgaz

Elektrik Üretim A.Ş.nin sözleşmeyi imzalamaktan imtina etmesi veya diğer yükümlülükleri

yerine getirmemesi halinde, teminatının İdare lehine irat kaydedilmesine, 

• 104.000.000 (Yüzdörtmilyon) ABD Doları bedelle ikinci teklifi veren Fernas İnşaat

A.Ş.ye İhale Şartnamesi çerçevesinde satılmasına, Fernas İnşaat A.Ş.nin sözleşmeyi imzala-

maktan imtina etmesi veya diğer yükümlülükleri yerine getirmemesi halinde, teminatının İdare

lehine irat kaydedilmesine ve ihalenin iptaline

şeklinde verilen nihai kararın onaylanmasına, 

2) Hisse Satış Sözleşmesi ve konu ile ilgili diğer hususların belirlenmesi, Hisse Satış

Sözleşmesinin imzalanması ve diğer işlemlerin yerine getirilmesi hususunda İdare’nin yetkili

kılınmasına

karar verilmiştir.
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          Özelleştirme İdaresi Başkanlığından:

ÖZELLEŞTİRME YÜKSEK KURULU KARARI

           TARİH                :  27/5/2013

           KARAR NO       :  2013/95

           KONU                 :  İstanbul Anadolu Yakası Elektrik Dağıtım A.Ş.nin Özelleştirilmesi

Özelleştirme Yüksek Kurulunca;

Özelleştirme İdaresi Başkanlığı (İdare)’nın 15/4/2013 tarih ve 3354 sayılı yazısı ile Ku-

rulumuza sunulan bilgi ve belgelerin değerlendirilmesinde;

Kurulumuzun 2/4/2004 tarih ve 2004/22 sayılı kararı ile özelleştirme programına alınan

ve 7/11/2005 tarih ve 2005/125 sayılı kararı ile özelleştirme stratejisi belirlenen Türkiye Elektrik

Dağıtım A.Ş. (TEDAŞ)’nin, İstanbul Anadolu Yakası Elektrik Dağıtım A.Ş.deki %100 oranın-

daki hissesinin özelleştirilmesi ile ilgili olarak,

15/3/2013 tarihinde yapılan ihale sonucu, İhale Komisyonunca;

TEDAŞ’ın bağlı şirketi olan İstanbul Anadolu Yakası Elektrik Dağıtım A.Ş.deki

TEDAŞ’a ait %100 oranındaki hissenin; 

- 1.227.000.000 (Birmilyarikiyüzyirmiyedimilyon) ABD Doları bedelle en yüksek tek-

lifi veren Enerjisa Elektrik Dağıtım A.Ş.ye İhale Şartnamesi çerçevesinde satılmasına, Enerjisa

Elektrik Dağıtım A.Ş.nin sözleşmeyi imzalamaktan imtina etmesi veya diğer yükümlülükleri

yerine getirmemesi halinde, teminatının İdare lehine irat kaydedilmesine,

- Enerjisa Elektrik Dağıtım A.Ş.nin sözleşmeyi imzalamaktan imtina etmesi veya diğer

yükümlülükleri yerine getirmemesi halinde 1.225.000.000 (Birmilyarikiyüzyirmibeşmilyon)

ABD Doları bedelle ikinci teklifi veren Aksa Elektrik Perakende Satış A.Ş.ye İhale Şartnamesi

çerçevesinde satılmasına, Aksa Elektrik Perakende Satış A.Ş.nin sözleşmeyi imzalamaktan

imtina etmesi veya diğer yükümlülükleri yerine getirmemesi halinde, teminatının İdare lehine

irat kaydedilmesine,

- Aksa Elektrik Perakende Satış A.Ş.nin sözleşmeyi imzalamaktan imtina etmesi veya

diğer yükümlülükleri yerine getirmemesi halinde 1.035.000.000 (Birmilyarotuzbeşmilyon)

ABD Doları bedelle üçüncü teklifi veren Fina Enerji-Fina Limancılık Ortak Girişim Grubuna

İhale Şartnamesi çerçevesinde satılmasına, Fina Enerji-Fina Limancılık Ortak Girişim

Grubunun  sözleşmeyi imzalamaktan imtina etmesi veya diğer yükümlülükleri yerine ge-

tirmemesi halinde, teminatının İdare lehine irat kaydedilmesine ve ihalenin iptaline,

şeklinde verilen kararın onaylanmasına, 

- Satış sözleşmesi ve konu ile ilgili diğer hususların belirlenmesi ile satış sözleşmesinin

imzalanması, satış ve devir ile ilgili işlemlerin yerine getirilmesi hususlarında İdarenin yetkili

kılınmasına, 

karar verilmiştir.
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ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI 

4458 SAYILI GÜMRÜK KANUNU UYARINCA TASFİYELİK HALE GELEN 

EŞYA SATILACAKTIR 

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İstanbul Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü Erenköy 

İşletme Müdürlüğünden:  

1 - Satışa esas bedeli en az 610,50 TL ile en çok 1.385.114,00 TL arasında değişen; 

05/06/2013 günü saat 16.00’ya kadar yatırılması gereken güvence tutarı da en az 62,00 TL, en 

çok 138.512,00 TL arasında olan, cinsi, miktarı, bulunduğu yeri, özellikleri, satışa esas bedeli ve 

güvence tutarı ayrı ayrı şartname eki listede gösterilen eşya satışlarında giyim eşyası, gözlük, 

motor, kozmetik eşya, kumaş, elektronik devre, aksam, iplik, sentetik taş, saç bakım malzemesi, 

giyim eşyası, okul ve büro malzemeleri, boya, çanta v.b. 28 (yirmi sekiz) grup eşya açık artırma 

suretiyle Dudullu Caddesi İETT Anadolu Garajı Yanı Ataşehir/İSTANBUL adresindeki ihale 

salonunda 06/06/2013 tarihinde saat 09.30'da satışa sunulacaktır. Satışa sunulan eşya ve söz 

konusu ihale hakkında ayrıntılı bilgiye www.gumrukticaret.gov.tr ve www.tasis.gov.tr internet 

adreslerimiz ile (0) (216) 364 36 80/81/109-187 numaralı telefondan ulaşılabilir 

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

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

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

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

vekaletname kartının satış günü ihale salonunda ibraz edilmesi gerekir. 

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

geçerlidir. Açık Artırma Yöntemiyle Eşya Satış Şartnamesi ve ekleri KDV dahil 10 TL bedel 

karşılığı Erenköy İşletme Müdürlüğü ile Bölge Müdürlüğünden alınabilir. 

İlan olunur. 4422/1-1 

—— • —— 

ÇERÇEVELİ DELİKLİ TEFLON TAVA ALIMI YAPILACAKTIR 

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

1. Fabrikamız üretim alanında kullanılmak üzere 200 adet çerçeveli delikli teflon tava, 

teklif alma yoluyla alınacaktır. 

2. Şartname bedelsiz olarak fabrikamız Muhasebe ve Ticaret Müdürlüğü Satın Alma 

Şefliğinden alınabilir. 

3. Teklifler en geç 05.06.2013 Çarşamba günü mesai bitimine kadar Fabrikamız 

Muhasebe ve Ticaret Müdürlüğüne verilmiş olması gerekmektedir. 

4. Postadaki gecikmeler dikkate alınmaz. 

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

 Anadolu Bulvarı No: 13 Macunköy - Yenimahalle/ANKARA 

 Tel : 397 33 65 – 66          Faks : 397 33 71 – 74 4479/1-1 

————— 

TAVALARIN TEFLON İLE KAPLATILMASI YAPILACAKTIR 

1. Fabrikamız üretim alanında kullanılan 600 adet tavaların teflon kaplanması, teklif alma 

yoluyla alınacaktır. 

2. Tavaların numuneleri fabrikamız satın alma şefliğinde görülebilir. 

3. Teklifler en geç 05.06.2013 Çarşamba günü mesai bitimine kadar Fabrikamız 

Muhasebe ve Ticaret Müdürlüğüne verilmiş olması gerekmektedir. 

4. Postadaki gecikmeler dikkate alınmaz. 

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

 Anadolu Bulvarı No: 13 Macunköy - Yenimahalle/ANKARA 

 Tel : 397 33 65 – 66          Faks : 397 33 71 – 74 4480/1-1 
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MUHTELİF MODEL UÇAK MALZEMESİ SATIN ALINACAKTIR 

Türk Hava Kurumu Genel Başkanlığından: 

1. Türk Hava Kurumu Genel Başkanlığı’nın ihtiyacı olan 93 kalem muhtelif model uçak 

malzemesi alımı 07 Haziran 2013 Cuma günü saat: 14.30’da kapalı teklif alma usulüyle ihale 

edilecektir. 

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

saatine kadar Türk Hava Kurumu Genel Başkanlığı (Atatürk Bulvarı No: 33 Opera/ANKARA) 

İhale ve Kontrat Yönetim Müdürlüğüne vereceklerdir. 

3. İstekliler bu işe ait şartnameyi 30,00.-TL karşılığında yukarıda belirtilen adresten temin 

edebilirler. 

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

Bilgi Tel  : (0 312) 310 48 40 / 263-274-364 4486/1-1 

—— • —— 

300 kVA JENERATÖR ALINARAK İŞLETMELERE AİT PANOLARA TRANSFER 

KABLOSU ÇEKTİRİLECEKTİR 

THK Gökçen Havacılık İktisadi İşletmesinden: 

1. Mülkiyeti THK Üniversitesi’ne ait Akköprü Elif Sokak No: 4’teki A Blok binasına  

300 kVA jeneratör alımı ve THK Gökçen Havacılık İktisadi İşletmesine bağlı işletmelere transfer 

kabloları çekilmesi işi 11 Haziran 2013 Salı günü saat: 14.30’da kapalı teklif alma usulüyle ihale 

edilecektir. 

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

saatine kadar Türk Hava Kurumu Genel Başkanlığı (Atatürk Bulvarı No: 33 Opera/ANKARA) 

İhale ve Kontrat Yönetim Müdürlüğüne vereceklerdir. 

3. İstekliler bu işe ait şartnameyi 50,00.-TL karşılığında yukarıda belirtilen adresten temin 

edebilirler. 

4. THK Gökçen Havacılık İktisadi İşletmesi 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununa tabi 

değildir. 

Bilgi Tel : THK Genel Başkanlığı (0 312) 310 48 40 / 272-273-274 

THK Gökçen Havacılık İktisadi İşletmesi   (0 312) 303 48 00 / 401-407 

 4487/1-1 

—— • —— 

İHALE İPTAL İLANI 

T.Ş.F.A.Ş. Ereğli Şeker Fabrikasından: 

Fabrikamız sahasında bulunan tahmini 5.000 ton Cüruf (kül) satışı ihalesi T.Ş.F.A.Ş. Mal 

ve Hizmet Satış Yönetmeliğimizin 26. maddesine istinaden ihale yetkilisince iptal edilmiştir. 

1 - İdarenin 

a) Adresi : Beşyüzevler Mh. Adana Yolu Üzeri 9. Km 

Şeker Sk. Ereğli/Konya 

b) Telefon ve faks numarası : 332 734 59 30-36 , 332 734 59 38 

c) Elektronik posta adresi : - 

2 - İptal edilen ihalenin ilanının yayımlandığı 

a) Resmi Gazete’nin tarih ve sayısı : 21.05.2013 - 28653 

b) Gazetenin adı ve tarihi (yayınlanmış ise) : Ereğli Gazetesi - 17.05.2013 

3 - İhale iptal tarihi : 23.05.2013 

4. İptal nedeni veya nedenleri : İhale dokümanlarında eksikliğin fark 

edilmesi 4488/1-1 
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PANCAR ALIM KANTARLARINDA TESELLÜM İŞÇİLİĞİ HİZMETİ ALINACAKTIR 

Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Ereğli Şeker Fabrikası Müdürlüğünden: 

Fabrikamız Pancar Alım Kantarlarında Tesellüm İşçiliği hizmeti alımı, T.Ş.F.A.Ş. Mal ve 

Hizmet Alımı Yönetmeliği esasları dahilinde açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin 

ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır. 

İhale Kayıt No : 2013/64776 

1 - İdarenin 

a) Adresi : 500 Evler Mh. Şeker Sk. Adana Yolu Üzeri 9 Km. No. 1 

Ereğli/Konya 

b) Telefon No : 0 332 734 59 30-36 

c) Faks No : 0 332 734 59 38 

d) Web Adresi : - 

2 - İhale Konusu Hizmetin 

a) Niteliği, Türü ve Miktarı : Fabrikamızın 2013/2014 kampanya döneminde, Karaman 

Bölgesi Kantarları için 48 kişi, Karapınar Bölgesi Hotamış 

Kantarı için 18 kişi, Merkez Bölgesi Küspe Kantarı için 20 

kişi olmak üzere Toplam 86 (seksenaltı) adet personel 

çalıştırılması işidir. 

b) Yapılacağı Yer : Ereğli Şeker Fabrikası 

c) İşin Süresi : Fabrikamızın 2013/2014 kampanya süresi (tahmini 130 

gün)  

3 - İhalenin 

a) Yapılacağı Yer : Ereğli Şeker Fabrikası Toplantı Salonu 

b) Tarih - Saati : 25.06.2013 – 14.00 

4 - İhalemiz, şartnamede belirtilen gereklilikleri yerine getiren yerli isteklilere açıktır.  

5 - İhale dokümanı, Ereğli Şeker Fabrikası Ticaret Servisi adresinde görülebilir ve KDV. 

Dahil 100,00 Türk Lirası karşılığı aynı adresten satın alınabilir. 

6 - İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur 

7 - Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Ereğli Şeker Fabrikası Haberleşme Servisi 

adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da 

gönderilebilir. 

8 - İstekliler tekliflerini, birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale 

yapılan istekliyle her bir iş kaleminin miktarlarla çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden 

birim fiyat sözleşme imzalanacaktır. Bu ihalede kısmi teklif verilebilir. 

9 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri 

tutarda geçici teminat vereceklerdir. 

10 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (Doksan) takvim 

günüdür. 

11 - Ceza ve yasaklamaya ilişkin hususlar hariç mezkur hizmet alımı 4734 ve 4735 sayılı 

kanunlara tabi değildir. 4455/1-1 
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TZK VE ÇZK DİŞLİ VE DİŞLİ MİLLERİ SATIN ALINACAKTIR 

Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satın Alma Dairesi Başkanlığından: 

İşin adı : TZK ve ÇZK dişli ve dişli milleri alımı 4734 sayılı 

kanunun 3/g maddesi kapsamında hazırlanan 

Kurumumuz yönetmeliği açık ihale usulü ile ihale 

edilecektir.  

İhale kayıt numarası : 2013/63715 

Dosya No : 1326053 

1 - İdarenin :  

a) Adresi  : BAĞLIK CADDESİ YAYLA MAHALLESİ İHSAN 

SOYAK SOKAK NO: 2      57090-ZONGULDAK 

b) Telefon ve faks numarası  : Tel   : 0.372 252 40 00 (70 Hat) 

  Faks : 0.372 251 19 00 

c) Elektronik posta adresi :  

2 - İhale konusu malın :  

a) Niteliği, türü ve miktarı : TZK ve ÇZK dişli ve dişli milleri: 17 kalem 

b) Teslim yeri : Türkiye Taşkömürü Kurumu Makina ve İkmal Dairesi 

Başkanlığı Muayene ve Tesellüm İşleri Şube Müdürlüğü 

Tesellüm Şefliği/ZONGULDAK 

c) Teslim tarihi  : İşe başlanmasına müteakip 1. parti 60 takvim günü 

                                           2. parti 90 takvim günü 

3 - İhalenin :  

a) Yapılacağı yer  : Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satın 

Alma Dairesi Başkanlığı  

  Bülent Ecevit Caddesi No: 2 ZONGULDAK 

b) Tarihi ve saati  : 11.06.2013 – 15:00 

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlilik değerlendirmesinde 

uygulanacak kriterler: 

4-1 - İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: 

a) Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası ile 

elektronik posta adresi, 

b) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası 

belgesi; 

1) Gerçek kişi olması halinde, ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, 

Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge, 

2) Tüzel kişi olması halinde, mevzuat gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu 

Ticaret ve/veya Sanayi Odasından ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, tüzel 

kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge, 

c) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; 

1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgilisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya 

kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil 

Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,  
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d) İdari Şartnamenin 9 uncu maddesinin (a), (b), (c), (d), (e) ve (g) bentlerinde sayılan, 

isteklilerin ihale dışı bırakılmasını öngören durumlarda bulunmadığına dair, İhale tarihinden 

önceki üç ay içinde alınmış belgeler ile buna ilişkin yazılı taahhütname, 

e) Şekli ve içeriği Şartnamede belirlenen teklif mektubu, 

f) Şartnamede belirlenen geçici teminat, 

g) Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin 

noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi, 

h) İsteklinin ortak girişim olması halinde şekli ve içeriği Şartnamede belirlenen ortak 

girişim beyannamesi, 

ı) Şartnamenin 16 nci maddesinde belirtilmesi halinde, isteklilerin alt yüklenicilere 

yaptırmayı düşündükleri işlere ait önerileri ve işlerin listesi, 

i) İhale dokümanının satın alındığına dair belge. 

İsteklinin ortak girişim olması halinde (b), (c) ve (d) de yer alan belgelerin her bir ortakça 

ayrı ayrı verilmesi zorunludur. 

5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif eş çalışan her bir dişli çifti için toplamda en düşük 

ve eşlenemeyen (eş çalışmayan) dişlilerde en düşük fiyat esasına göre belirlenecektir. 

6 - İdari Şartnamedeki katılma koşullarını taşıyan tüm yerli istekliler katılabilecektir.  

7 - İhale dokümanı Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satın Alma Dairesi 

Başkanlığı Mithatpaşa Mah. Bülent Ecevit Cad.No:2 ZONGULDAK ve TTK Ankara 

Misafirhanesi 7. Cadde (Aşkaabat Cd.) 19. Sokak No: 22 BAHÇELİEVLER-ANKARA adresinde 

görülebilir ve şartnameler 20,00 TL karşılığı aynı adreslerden temin edilebilir. İhaleye teklif 

verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. 

8 - Teklifler en geç 11.06.2013 Salı günü saat 15.00’a kadar Türkiye Taşkömürü Kurumu 

Genel Müdürlüğü Satın Alma Dairesi Başkanlığına elden teslim edilebileceği gibi iadeli - 

taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Ancak postada doğabilecek gecikmeden idaremiz 

sorumlu değildir.  

9 - İstekliler tekliflerini, her iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim 

fiyatlarının çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine 

ihale yapılan istekli ile her iş kaleminin miktarı ile iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların 

çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat sözleşme düzenlenecektir.  

10 - İstekliler teklif edilen bedelin %3’den az olmamak üzere kendi belirleyecekleri oranda 

geçici teminat vereceklerdir. 

11 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi ihale tarihinden itibaren en az 120 takvim günü 

olmalıdır. 

12 - Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler.  

13 - Bu ihale ile ilgili olarak ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri için aşağıdaki 

maddeler uygulanır. 

13.1.1 - İsteklilere uygulanacak cezai müeyyide ve ihalelerden yasaklama işlemlerinde 

4734 sayılı Kanun ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır. 

13.1.2 - Sözleşmenin uygulanması safhasında yasak fiil ve davranışlar ile ihalelerden 

yasaklama işlemleri Kurumumuz Mal, Hizmet Alımları ve Yapım İşleri ile ilgili 

Yönetmeliğimizin 15/A ve 15/B maddelerinde yer alan hükümler uygulanır. 

İlan olunur. 4373/1-1 
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KATI ATIK BERTARAF TESİSLERİ İHALE EDİLECEKTİR 

Kahramanmaraş Belediyesi ve Çevre Belediyeler Katı Atık Bertaraf Tesisleri 

Yapma ve İşletme Birliği Başkanlığından:  

Kahramanmaraş Belediyesi ve Çevre Belediyeler Katı Atık Bertaraf Tesisleri Yapma ve 

İşletme Birliği’ne ait Katı Atık Düzenli Depolama Sahasına gelen evsel, ticari ve endüstriyel 

kaynaklı evsel nitelikte katı atıkların; ayrıştırılması, geri kazanılması, bertaraf edilerek çevreye 

olası kirletici etkilerinin ortadan kaldırılması ile ileri mekanik, biyolojik, termal işlemler v.b. 

teknolojiler kullanılarak enerji üretiminin sağlandığı, geri dönüşümün azami derecede sağlandığı 

ve nihai düzenli depolamanın en aza indirgendiği tümleşik bir tesisin tasarımı, projelendirilmesi, 

mühendisliği, gerekli makine ve ekipmanların yurt içi veya yurt dışından temini, yapımı, gerekli 

izinlerin alınması ve işletmeye alınması ile 20 yıl işletilerek, sözleşme süresi sonunda İdareye tam 

ve çalışır vaziyette teslim edilmesi işi İdare Encümenince 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu 35/a 

madde hükümleri çerçevesinde kapalı teklif usulüne göre 12/06/2013 Çarşamba günü saat 

14:00’te Kahramanmaraş Belediyesi Hizmet Binası Encümen Salonunda ihale edilecektir. 

İhale Şartname ve Ekleri: ¨ 1.000,00 (Bin Türk Lirası) bedelle Kahramanmaraş Belediyesi 

Hukuk İşleri Müdürlüğü’nden mesai saatleri içinde temin edilebilir veya görülebilir. 

İhalenin Yapılacağı Tarih: 12/06/2013 Çarşamba günü saat 14:00’te 

İhalenin Yapılacağı Yer: Kahramanmaraş Belediyesi Hizmet Binası Encümen Salonu 

İhale Usulü: 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu 35/a madde hükümleri çerçevesinde kapalı 

teklif usulü. 

Tahmin Edilen Bedel: ¨ 20.000.000,00- (Yirmi Milyon Türk Lirası) 

Geçici Teminat Miktarı: ¨ 600.000,00- (Altı Yüz Bin Türk Lirası) 

İhaleye katılacak gerçek – tüzel kişi veya kişilerde aranacak şartlar: 

Gerçek Kişilerden: 

3.1 - Kanuni ikametgâhı olması, 

3.2 - Türkiye’de tebligat için adres göstermesi, 

3.3 - Noter tasdikli imza sirküleri 

3.4 - İstekliler adına vekâleten ihaleye iştirak ediliyor ise,  istekli adına teklifte bulunacak 

kimselerin vekâletnameleri ile vekâleten iştirak edenin ihale tarihinden en fazla iki ay önce 

alınmış noter tasdikli imza sirküleri vermesi. 

Tüzel Kişilerden: 

3.5 - Tüzel kişiliğin bulunduğu yerin Ticaret veya Sanayi Odasından veya benzeri bir 

makamdan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış, tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğunu gösterir 

belge (Türkiye’de şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişiliğinin belgelerinin, bu tüzel kişiliğinin 

bulunduğu ülkedeki Türk Konsolosluğunca veya T.C. Dışişleri Bakanlığınca onaylanmış olması 

gerekir.) 

3.6 - Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve faks numarası ile elektronik 

posta adresi. 

3.7 - Tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri (Türkiye’de şubesi bulunmayan yabancı 

tüzel kişiliğin sirkülerinin bu tüzel kişiliğin bulunduğu ülkedeki Türk Konsolosluğunca ve T.C. 

Dışişleri Bakanlığınca onaylanmış olması gerekir.) 

3.8 - İstekliler adına vekâleten ihaleye iştirak ediliyor ise, istekli adına teklifte bulunacak 

kimselerin vekâletnameleri ile vekâleten iştirak edenin ihale tarihinden en fazla iki ay önce 

alınmış noter tasdikli imza sirküleri vermesi (Türkiye’de şubesi bulunmayan yabancı tüzel 

kişilerin vekâletnamelerinin bulunduğu ülkedeki Türk Konsolosluğunca veya T.C. Dışişleri 

Bakanlığınca onaylanmış olması gerekir.). 

3.9 - Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan tüzel kişilerin her birinin  

(3.5,3.6,3.7) deki esaslara göre temin edecekleri belge, (Ortak girişimciler ihaleden sonra birlikte 

şirket kurabilirler. Ancak İdareye karşı,  Ortaklar ve şirket birlikte ayrı ayrı Sözleşme ve 

Şartnamelerin tamamından sorumludurlar. Şirket kurulması için İdarenin onayının alınması 

mecburiyeti vardır). 
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3.10 - İsteklilerin ortak girişim olması halinde, bu şartnameye ekli örneğine uygun Ortak 

Girişim Beyannamesi ile Ortaklarca imzalanan Ortaklık Sözleşmesi vermesi, (İhale Üzerinde 

kaldığı takdirde noter tasdikli Ortaklık Sözleşmesi verirler, ayrıca grubun bütün Ortakları İdare ile 

yapılacak İhale Sözleşmesini şahsen veya vekil tayin edecekleri kişiler vasıtasıyla imzalarlar.) 

3.10.1. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren; gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli 

imza beyannamesi; tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya 

kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil 

Gazetesi; bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin 

tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel 

kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri. Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş, 

ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi. 

Gerçek ve Tüzel Kişilerden: 

3.11 - İhale dosyasının İdareden satın alındığına dair makbuzun aslını, 

3.12 - İdari şartnamenin 8. Maddesindeki yazılı miktarda geçici teminat vermesi. 

3.13 - İhale tarihinden en fazla 7 gün öncesi tarihi itibari ile vergi borcu olmadığına dair 

vergi dairelerinden usulüne uygun şekilde temin edilecek belgenin aslı. 

3.14 - İhale tarihinden en fazla 7 gün öncesi tarihi itibari ile sosyal güvenlik prim borcu 

olmadığına dair Sosyal Güvenlik Kurumundan temin edilecek belgenin aslı. 

3.15 - Her sayfası İstekli tarafından imzalanmış ve kaşelenmiş, İhale Dosyasının aslı. 

İsteklinin iş ortaklığı olması halinde, iş ortaklığını oluşturan en az bir tarafın İhale Dosyasını satın 

almış olması ve satın alınan İhale Dosyasının her sayfasının, iş ortaklığını oluşturan tüm taraflarca 

da imzalanarak, kaşelenmesi gereklidir. 

3.16 - TS EN ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi Belgesi, TS EN ISO 14001 Çevre 

Yönetim Sistemi Belgesi. 

3.17 - Yurtiçinde veya yurtdışında; En az 100 ton/gün kapasiteli; kompost, 

biyometanizasyon, gazlaştırma, ayrıştırma, piroliz teknolojilerinden herhangi birinin kullanıldığı 

tesisi kurduğunu veya işlettiğini gösterir belge ve/veya 

- Yurtiçinde veya yurtdışında; tek bir sözleşmeyle; en az 1000 ton/gün kapasiteli Düzenli 

Depolama Tesisini kurup en az bir yıl süreyle işlettiğini gösterir belge ve/veya 

- Yurtiçinde veya yurtdışında; En az bir yıl süreyle Düzenli Depolamadan enerji üretimi 

tesisini işlettiğini gösterir belge ve/veya 

- Yurtiçinde veya yurtdışında; Tıbbi Atık Sterilizasyon Tesisi kurduğunu veya işlettiğini 

gösterir belge. 

3.18 - Faaliyet Projesi Teklifi: Faaliyet Projesi Teklifi sözleşme süresince Yüklenicinin 

yürüteceği tüm çalışmaların ve bu çalışmalara ilişkin ilkelerin belirtileceği ve sözleşmenin 

ayrılmaz bir parçası olarak düzenlenecek dokümanı ve taahhüdünü ifade eder. Teklif içeriği idari 

şartnamede belirtilmiştir. 

3.19 - Ekonomik ve mali yeterliliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken 

kriterler: 

- İstekliler temin edilecek belgelerle tahmini yatım tutarının ¨ 20.000.000,00 (Yirmi 

Milyon Türk Lirası)’nın %20’sinden az olmamak üzere istekli tarafından belirlenecek tutarda 

bankalar nezdinde ki kullanılmamış nakit kredisini ve/veya kullanılmamış teminat mektubu 

kredisini ya da serbest mevduatını gösterir belge. 

Tekliflerin Verilmesi: Usulüne uygun hazırlanmış teklifler en geç 12/06/2013 günü saat 

14:00’a kadar sıra numaralı alındılar karşılığında Kahramanmaraş Belediyesi ve Çevre 

Belediyeler Katı Atık Bertaraf Tesisleri Yapma ve İşletme Birliği Encümen Başkanlığına 

(Kahramanmaraş Belediyesi Hizmet Binası) verilecektir. 

Teklifler iadeli taahhütlü olarak da gönderilebilir. Bu takdirde dış zarfın üzerine komisyon 

başkanlığının adresi ile hangi işe ait olduğu, isteklinin adı ve soyadı ile açık adresi yazılır. 

Posta ile gönderilecek tekliflerin ilanda belirtilen saate kadar komisyon başkanlığına 

ulaşması şarttır. Postadaki gecikme nedeniyle işleme konulmayacak olan tekliflerin alınış zamanı 

bir tutanakla tespit edilir. Komisyon başkanlığına verilen teklifler herhangi bir sebeple geri 

alınamaz. 

İlan olunur. 4290/1-1 
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ÜNİTELER VE ÜNİTE ORTAK BARALARINDA BULUNAN 6 KV KORUMA RÖLELERİNİN 

YENİLENMESİ İLE BARA FİDERLERİNİ İZLEME AMAÇLI BİR SCADA SİSTEMİ 

KURULUMU İŞİ YAPTIRILACAKTIR 

Elektrik Üretim A.Ş. Afşin-Elbistan A Termik Santralı İşletme Müdürlüğünden: 

Müdürlüğümüz ihtiyacı olan ve aşağıda özellikleri belirtilen Hizmet Alımı açık ihale 

usulü İle ihale edilecektir. 

1 - İdarenin 

a) Adresi : Çoğulhan Kasabası P.K.2 Afşin/Kahramanmaraş 

b) Telefon ve faks numarası : Tlf: (0344) 524 22 04-05 Faks:(0344) 524 22 02 

c) Elektronik posta adresi (varsa) : afsm@euas.gov.tr 

2 - İhale konusu hizmetin 

A- a) İhale Kayıt - Dosya No : 2013/61549 - 2013/33 

b) Niteliği, türü ve miktarı : Üniteler ve Ünite Ortak Baralarında Bulunan 6 KV 

Koruma Rölelerinin Yenilenmesi İle Bara 

Fiderlerini İzleme Amaçlı Bir Scada Sistemi 

Kurulumu İşi 

c) Teslim yeri : EÜAŞ Afşin-Elbistan A Termik Santralı İşletme 

Müdürlüğü Afşin/KAHRAMANMARAŞ 

d) İhale tarihi ve saati : 20/06/2013    Saat: 14.00 

e) Şartname bedeli : 100,00.-TL 

3 - İhalenin 

a) Yapılacağı yer : EÜAŞ Afşin-Elbistan A Termik Santralı İşletme 

Müdürlüğü/AFŞİN 

b) Şartname bedelinin yatırılacak yer : Vakıfbank Afşin Şb. TR 8700 0150 0158 0072 

8775 7271 - Afşin Ziraat Bankası Şb. 

TR170001000390377120435440 nolu hesaba 

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde 

uygulanacak kriterler: İdari Şartnamenin 7. maddesinde belirtilmiştir. 

5 - İhale tüm isteklilere açıktır. 

6 - İhale dokümanı Çoğulhan Kasabası P.K. 2 Afşin/KAHRAMANMARAŞ adresinde 

görülebilir ve ücreti karşılığı (aynı adresten) temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale 

dokümanını satın almaları zorunludur. 

7 - Teklifler ihale tarihi saat 1400'e kadar EÜAŞ İşletme Müdürlüğü'ne verilebileceği gibi, 

iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 

8 - İstekliler tekliflerini, götürü bedel olarak fiyat vereceklerdir. 

9 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri 

tutarda geçici teminat vereceklerdir. 

10 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi en az 90 takvim günü olmalıdır. 

11 - Bu ihaleler 4964 sayılı Kanunun 1. Maddesinin son fıkrası ve 40. Maddesinin son 

fıkrasına istinaden Şirketimizin Satın Alma ve İhale Yönetmeliğinin usul ve esasları yapılacaktır. 

Duyurulur. 4297/1-1 
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1 ADET DÖRT KUTUPLU KÜTLE SPEKTROMETRESİ (RGA) SATIN ALINACAKTIR 

Gazi Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Biriminden: 

Dört Kutuplu Kütle Spektrometresi (RGA) alımı işi, 4734 sayılı Kamu ihale Kanunu’nun 

3. maddesi (f) bendi ile geçici 4. maddesi hükümlerine dayanılarak hazırlanan 01/12/2003 tarihli 

2003/6554 sayılı kararname eki esaslarının 20. maddesi (f) bendi uyarınca pazarlık usulü ile ihale 

edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır: 

İhale kayıt numarası : 2013/68001 

1 - İdarenin 

a) Adresi : Gazi Üniversitesi Rektörlüğü Bilimsel Araştırma 

Projeleri Birimi 06500 Teknikokullar/ANKARA 

b) Telefon ve faks numarası : 0 312 202 23 56 – 0 312 202 23 58 

c) Elektronik posta adresi : bap.ihale@gazi.edu.tr 

2 - İhale konusu malın 

a) Niteliği, türü ve miktarı : 1 Adet Dört Kutuplu Kütle Spektrometresi (RGA) Alımı 

b) Teslim yeri : Gazi Üniversitesi Fotonik Uygulama ve Araştırma 

Merkezi 

c) Teslim tarihi : Sözleşmenin imzalanmasından itibaren 20 (yirmi) 

takvim günüdür. 

3 - İhalenin 

a) Yapılacağı yer : Gazi Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi 

b) Tarihi ve saati : 06.06.2013 Perşembe günü, saat: 14.30 

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde 

uygulanacak kriterler: 

4.1- İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: 

4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya ilgili Meslek 

Odası Belgesi; 

1) Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından ya da 

Esnaf ve Sanatkarlar Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, 

odaya kayıtlı olduğunu gösteren belge, 

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya 

Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin 

odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge, 

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; 

1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları 

ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu 

bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü 

göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel 

kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 
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4.1.3. İdare şartname ekinde yer alan standart forma uygun teklif mektubu, 

4.1.4. İdari şartnamede belirlenen geçici teminata ilişkin standart forma uygun geçici 

teminat mektubu veya geçici teminat mektupları dışındaki teminatların Saymanlık ya da 

Muhasebe Müdürlüklerine yatırıldığını gösteren makbuzlar, 

4.1.5. Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş ihaleye katılmaya 

ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi, 

4.1.6. İsteklinin ortak girişim olması halinde idari şartname ekinde yer alan standart forma 

uygun iş ortaklığı beyannamesi, 

4.1.7. İhale dökümanının satın alındığına dair belge, 

İsteklinin iş ortaklığı olması halinde (4.1.1) ve (4.1.2)’de yer alan belgelerin her bir 

ortakça ayrı ayrı verilmesi zorunludur. 

4.2 - Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken 

kriterler: 

4.2.1. Tedarik edilecek malların katalogları, fotoğrafları, 

Teklif edilen malların ihale dökümanında belirlenen şartlara uygunluğunu teyit etmek için 

teknik bilgilere ait doküman, katalog, fotoğraf vb. materyaller verilecektir. 

4.2.2. Teklif edilen malların marka ve model beyanı, 

4.2.3. Teknik Şartnameye cevap (Şartnamenin bütün maddelerine yazılı olarak) 

verilecektir. 

5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir. 

6 - İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır. 

7 - İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 

7.1 - İhale dökümanı Gazi Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi 06500 

Teknikokullar/ANKARA adresinde görülebilir ve 20.-Türk Lirası karşılığı aynı adresten satın 

alınabilir. 

7.2 - İhaleye teklif verecek olanların ihale dökümanını satın almaları zorunludur. 

8 - Teklifler 06/06/2013 Perşembe günü, saat 14:30’a kadar Gazi Üniversitesi Rektörlüğü 

Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi 06500 Teknikokullar/ANKARA adresine elden teslim 

edilebileceği gibi aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 

9 - İstekliler tekliflerini, götürü bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale 

yapılan istekliyle toplam bedel üzerinden götürü bedel sözleşme imzalanacaktır. 

10 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri 

tutarda Geçici Teminat vereceklerdir. 

11 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 30 (otuz) takvim 

günü olmalıdır. 

12 - Konsorsiyum olarak ihaleye teklif veremezler. 

13 - İhalemiz 4734-4735 sayılı Kanun hükümlerine tabi olmayıp, 01.12.2003 tarih ve 

2003/6554 sayılı kararname eki esasları hükümlerine göre yapılacaktır. 4489/1-1 
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1 ADET 3D ÜÇ BOYUTLU TARAMA CİHAZI SATIN ALINACAKTIR 

Gazi Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Biriminden: 

3D Üç Boyutlu Tarama Cihazı alımı işi, 4734 sayılı Kamu ihale Kanunu’nun 3. maddesi 

(f) bendi ile geçici 4. maddesi hükümlerine dayanılarak hazırlanan 01/12/2003 tarihli 2003/6554 

sayılı kararname eki esaslarının 20. maddesi (f) bendi uyarınca pazarlık usulü ile ihale edilecektir. 

İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır: 

İhale kayıt numarası : 2013/67997 

1 - İdarenin 

a) Adresi : Gazi Üniversitesi Rektörlüğü Bilimsel Araştırma Projeleri 

Birimi 06500 Teknikokullar/ANKARA 

b) Telefon ve faks numarası : 0 312 202 23 56 – 0 312 202 23 58 

c) Elektronik posta adresi : bap.ihale@gazi.edu.tr 

2 - İhale konusu malın 

a) Niteliği, türü ve miktarı : 1 Adet 3D Üç Boyutlu Tarama Cihazı Alımı 

b) Teslim yeri : Gazi Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi 

c) Teslim tarihi : Sözleşmenin imzalanmasından itibaren 60 (altmış) takvim 

günüdür. 

3 - İhalenin 

a) Yapılacağı yer : Gazi Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi 

b) Tarihi ve saati : 06.06.2013 Perşembe günü, saat: 14:00 

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde 

uygulanacak kriterler: 

4.1 - İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: 

4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya ilgili Meslek 

Odası Belgesi; 

1) Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından ya da 

Esnaf ve Sanatkarlar Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, 

odaya kayıtlı olduğunu gösteren belge, 

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya 

Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin 

odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge, 

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; 

1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları 

ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu 

bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü 

göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel 

kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 

4.1.3. İdare şartname ekinde yer alan standart forma uygun teklif mektubu, 

4.1.4. İdari şartnamede belirlenen geçici teminata ilişkin standart forma uygun geçici 

teminat mektubu veya geçici teminat mektupları dışındaki teminatların Saymanlık ya da 

Muhasebe Müdürlüklerine yatırıldığını gösteren makbuzlar, 
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4.1.5. Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş ihaleye katılmaya 

ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi, 

4.1.6. İsteklinin ortak girişim olması halinde idari şartname ekinde yer alan standart forma 

uygun iş ortaklığı beyannamesi, 

4.1.7. İhale dökümanının satın alındığına dair belge, 

İsteklinin iş ortaklığı olması halinde (4.1.1) ve (4.1.2)’de yer alan belgelerin her bir 

ortakça ayrı ayrı verilmesi zorunludur. 

4.2 - Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken 

kriterler: 

4.2.1. İmalatçılığı/Yetkili satıcılığı gösteren belgeler, 

1) İstekli imalatçı ise, imalatçı olduğunu gösteren belgeler, 

2) İstekli yetkili satıcı ise, yetkili satıcı olduğunu gösteren belgeler veya yetkili temsilci 

ise yetkili temsilci olduğunu gösteren belgeler, 

3) İstekli Türkiye’de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıda ki belgelerin yanı 

sıra, serbest bölge faaliyet belgesi, 

4.2.2. Tedarik edilecek malların katalogları, fotoğrafları, 

Teklif edilen malların ihale dökümanında belirlenen şartlara uygunluğunu teyit etmek için 

teknik bilgilere ait doküman, katalog, fotoğraf vb. materyaller verilecektir. 

4.2.3. Teklif edilen malların marka ve model beyanı, 

4.2.4. Teknik Şartnameye cevap (Şartnamenin bütün maddelerine yazılı olarak) 

verilecektir. 

5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir. 

6 - İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır. 

7 - İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 

7.1 - İhale dökümanı Gazi Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi 06500 

Teknikokullar/ANKARA adresinde görülebilir ve 20.-Türk Lirası karşılığı aynı adresten satın 

alınabilir. 

7.2 - İhaleye teklif verecek olanların ihale dökümanını satın almaları zorunludur. 

8 - Teklifler 06/06/2013 Perşembe günü, saat 14.00’a kadar Gazi Üniversitesi Rektörlüğü 

Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi 06500 Teknikokullar/ANKARA adresine elden teslim 

edilebileceği gibi aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 

9 - İstekliler tekliflerini, götürü bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale 

yapılan istekliyle toplam bedel üzerinden götürü bedel sözleşme imzalanacaktır. 

10 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri 

tutarda Geçici Teminat vereceklerdir. 

11 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 30 (otuz) takvim 

günü olmalıdır. 

12 - Konsorsiyum olarak ihaleye teklif veremezler. 

13 - İhalemiz 4734-4735 sayılı Kanun hükümlerine tabi olmayıp, 01.12.2003 tarih ve 

2003/6554 sayılı kararname eki esasları hükümlerine göre yapılacaktır. 4490/1-1 
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TEİAŞ 154 kV’LUK ENERJİ İLETİM HATLARI KONTROLLÜK VE PERİYODİK BAKIM 

İLE İLGİLİ HİZMETLERİNİN GRUPLAR HALİNDE HİZMET ALIMI YOLU İLE 

YAPTIRILMASI HİZMETİ ALINACAKTIR 

TEİAŞ 3. İletim Tesis ve İşletme Grup Müdürlüğünden: 

TEİAŞ 154 kV’luk Enerji İletim hatları kontrollük ve periyodik bakım ile ilgili 

hizmetlerinin Gruplar halinde hizmet alımı yolu ile yaptırılması hizmet alımı işi TEİAŞ’nin 4734 

sayılı Kamu İhale Kanununun 3/g Yönetmeliği 19.maddesinde belirtilen açık ihale usulü ile ihale 

edilecektir. 

İhale Kayıt No : 2013/67021 

1 - İdarenin 

a) Adresi : Üniversite Caddesi No: 57 Bornova/İZMİR 

b) Telefon – Faks Numarası : 02324771300 – 02324771315 

c) Elektronik Posta Adresi (varsa) : 3grupmd@teias.gov.tr 

2 - İhale Konusu Hizmetin  

a) Niteliği, Türü ve Miktarı : TEİAŞ 3. İletim Tesis ve İşletme Grup 

Müdürlüğünün bünyesindeki İşletme Bakım 

Müdürlüğü Manisa Grup Baş Mühendisliği 

sorumluluk alanı içerisinde bulunan 154 kV 501,855 

km uzunluğundaki (E.N.H.İ.B./8.3.1 Grubu) E.İ.H., 

Aliağa İletim Şebeke İşletme Bakım Müdürlüğü 

sorumluluk alanı içerisinde bulunan 154 kV toplam 

420,382 km uzunluğundaki (E.N.H.İ.B./8.3.2 

Grubu) E.İ.H. periyodik kontrol ve bakım 

onarımlarının hizmet alımı yolu ile 3 (üç) yıl süre ile 

yaptırılması. 

b) Yapılacağı Yer : İhale konusu hizmet alımı, İşletme Bakım 

Müdürlüğü Manisa Grup Baş Mühendisliği 

sorumluluk alanı içerisinde bulunan 154 kV 501,855 

km uzunluğundaki (E.N.H.İ.B./8.3.1 Grubu) E.İ.H., 

Aliağa İletim Şebeke İşletme Bakım Müdürlüğü 

sorumluluk alanı içerisinde bulunan 154 kV toplam 

420,382 km uzunluğundaki (E.N.H.İ.B./8.3.2 

Grubu) E.İ.H. güzergahında yapılacaktır. 

c) İşin Süresi : İhale konusu hizmet 3 yıl. 

3 - İhalenin 

a) Yapılacağı Yer : İhale, TEİAŞ 3.İletim Tesis ve İşletme Grup 

Müdürlüğü Üniversite Caddesi No: 57 Bornova/ 

İZMİR adresinde yapılacaktır. 

b) Tarihi – Saati : İhale, 05/06/2013 tarihinde saat 14:00’da 

yapılacaktır. 

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde 

uygulanacak kriterler: 

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: 

4.1.1. Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası ile 

elektronik posta adresi,  

4.1.2. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası 

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

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

gösterir belge, 

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

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

yılda alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge,  

4.1.3. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;  

4.1.3.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,  

4.1.3.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya 

kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil 

Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,  

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu,  

4.1.5. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat, 

4.1.6. İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz. 

4.1.7. İhale dokümanının satın alındığına dair belge, 

4.1.8. İsteklinin ortak girişim olması halinde, bu Şartname ekinde yer alan standart forma 

uygun iş ortaklığı beyannamesi, 

4.1.9. Yerli istekli belgesi. 

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken 

kriterler: 

4.2.1. Bankalardan temin edilecek, isteklinin mali durumu ile ilgili belgeler: 

İsteklinin teklif edeceği Toplam bedelin %10’undan az olmamak üzere istekli tarafından 

belirlenecek tutarda bankalar nezdinde kullanılmamış nakit kredisi veya kullanılmamış teminat 

mektubu kredisini gösterir, yerli bankalardan alınacak belgeler.  

Bu belgeler ilgili bankanın Genel Müdürlüğünden teyit ettirilir. Faks ile yapılan teyitler, 

banka şubesinin en az iki yetkilisinin imzasını taşımalıdır. 

Ortak girişimlerde, bu belgeler hisseleri oranına bakılmaksızın ortaklarca müştereken 

karşılanabilir.  

4.2.2. Bilanço veya eşdeğer belgeler 

İhalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait; 

a) Yıl sonu bilançosunun ve bilançonun gerekli görülen bölümleri,  

b) (a) bendinde belirtilen belgelere eşdeğer belgeler, 

a ve b bendinde sayılan belgelerden birinin sunulması yeterlidir. İsteklinin;  

a) Cari oranın (dönen varlıklar / kısa vadeli borçlar) en az 0,50 olması  

b) Öz kaynak oranının (öz kaynaklar/ toplam aktif) en az 0,10 olması,  

c) Kısa vadeli banka borçlarının öz kaynaklara oranının 0,75’den küçük olması,  

yeterlik kriterleridir ve bu üç kriter birlikte aranır.  

Bu kriterleri bir önceki yılda sağlayamayanlar, son iki yıla ait belgelerini sunabilirler. Bu 

takdirde son iki yılın parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp 

sağlanmadığına bakılır.  

Serbest meslek erbabının vereceği, ilgili mevzuatına göre düzenlenmiş ve onaylanmış 

serbest meslek kazanç defteri özetinde gösterilen değerlere göre, son yıla ait toplam gelirin 

toplam gidere oranının veya son iki yıla ait gelir ve giderlerin parasal tutarlarının ortalaması 

üzerinden bulunacak oranın en az (1,25) olması şartı aranır. Serbest meslek kazanç defteri 

özetinin yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir ya da vergi dairesince 

onaylı olması gerekir. Bu durumda, yukarıda bilançolar veya gerekli görülen bölümler üzerinden 

hesaplanacak oranlar aranmaz.  
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Yılın ilk dört ayında olan ihalelerde, bir önceki yıla ait yıl sonu bilançosunu veya 

bilançonun gerekli görülen bölümlerini ya da bunlara eşdeğer belgelerini sunmayanlar, iki önceki 

yıla ait belgelerini sunabilirler. Bu belgelerde yeterlik kriterini sağlayamayanlar ise iki önceki 

yılın belgeleri ile üç önceki yılın belgelerini sunabilirler. Bu durumda, belgeleri sunulan yılların 

parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır. 

4.2.3. İş hacmini gösteren belgeler  

a) İhalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait toplam ciroyu gösteren gelir tablosu,  

b) Taahhüt altında devam eden hizmet işlerinin gerçekleştirilen kısmının veya bitirilen 

hizmet işlerinin parasal tutarını gösteren, ihalenin yapıldığı yıldan önceki yılda düzenlenmiş 

faturalar, Bu belgelerden birinin sunulması yeterlidir.  

Toplam cironun teklif edilen bedelin %12’sinden, taahhüt altında devam eden işlerin 

gerçekleştirilen kısmının veya bitirilen işlerin parasal tutarının ise teklif edilen bedelin %8’inden 

az olmaması gerekir. Bu kriterlerden herhangi birini sağlayan ve sağladığı kritere ilişkin belgeyi 

sunan istekli yeterli kabul edilir.  

Bu kriterleri bir önceki yılda sağlayamayanlar, son iki yıla ait belgelerini sunabilirler. Bu 

takdirde son iki yılın parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp 

sağlanamadığına bakılır.  

Yılın ilk dört ayında olan ihalelerde, bir önceki yıla ait gelir tablosunu sunmayanlar, iki 

önceki yılın gelir tablosunu sunabilirler. Bu gelir tablosunun yeterlik kriterini sağlayamaması 

halinde, iki önceki yılın ve üç önceki yılın gelir tabloları sunulabilir. Bu durumda, gelir tabloları 

sunulan yılların parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp 

sağlanmadığına bakılır. 

4.3. Mesleki Ve Teknik Yeterliğe İlişkin Belgeler Ve Bu Belgelerin Taşıması Gereken 

Kriterler 

4.3.1 İstekliler aşağıdaki belgeleri teklifi ile birlikte vermek zorundadır. Belgelerden 

herhangi birinin olmaması durumunda teklif değerlendirmeye alınmayacaktır. 

4.3.1.1. İsteklinin ana statüsü gereği Elektrik İletimi ile ilgili herhangi bir alanda hizmet 

verdiğini/verebileceğini gösteren belge veya belgeler. 

4.3.1.2. İhalenin ilan tarihinden geriye doğru son 5 (beş) yıl içinde kamu veya özel 

sektörde tek sözleşmeye dayalı olarak; sözleşme bedelinin en az %70’i oranında kusursuz olarak 

gerçekleştirilen veya denetlenen veya yönetilen ihale konusu işle ilgili deneyimini gösteren 

belgeler. 

4.3.1.3. İsteklilerin tekliflerinde “Eleman Ağırlık Puan Dağılımı Tablosu”na göre 

çalıştırmayı taahhüt ettikleri (Grup Mühendisi, Ekip Şefi, Hatçı) elemanların puanlarının toplamı 

Gruptaki İletim Hatları bazında asgari 65 (altmış beş) puanı sağlaması şarttır. Aksi halde o grup 

için İstekli teklifleri değerlendirmeye alınmayacaktır. Bu amaçla çalıştırmayı taahhüt ettiği 

eleman puanları Ek’teki “İşletme Elemanları Puan Tablosu”na yazılacaktır. Bu tablo teklif verilen 

her Grup için ayrı ayrı doldurulacaktır. 

İhale konusu hizmetin gerçekleştirilmesi için çalıştırılacak 4857 sayılı Sosyal Güvenlik 

Kanununa tabi personelin sayısı  

 

İŞLETME TEKNİSYENLERİ PERSONEL SAYISI  HAFTALIK ÇALIŞMA SAATİ 

Her bir grup için 6 6 x 45 = 270 

Grup Mühendisi  1 1 x 45 = 45 
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4.4. İş Deneyim Belgesine İlişkin Temel Kriterler: 

İstekliler teklif edilen bedelin en az %30’u oranında ihale konusu iş veya benzer işlere ait 

tek sözleşmeye dayalı olarak alınmış İş Deneyim Belgesi vereceklerdir. Birden fazla İş Deneyim 

Belgesinin tutarının, toplanması ile oluşan bedel dikkate alınmaz. 

İş Deneyimini gösteren belgeler, belge sahibi gerçek veya tüzel kişiler dışındaki aday 

veya istekliler tarafından kullanılamaz, devredilemez, kiraya verilemez ve satılamaz. İş 

deneyimini gösteren belge sahiplerinin kuracakları veya ortak olacakları tüzel kişiliklerin 

katılacakları ihalelerde bu belgelerin tüzel kişilik adına kullanılabilmesi için belge sahibinin en az 

bir yıldır tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip olması, her ihalede bu oranın aranması ve 

teminat süresince (kabule kadar) bu oranın muhafaza edilmesi zorunludur. 

İş deneyimini gösteren belgeler, isteklinin ihale konusu hizmet veya benzer hizmetlerdeki 

mesleki deneyimini ortaya koyan; İş Bitirme Belgesi, İş Durum Belgesi, İş Denetleme ve İş 

Yönetme Belgeleridir. 

4.4.1. İhale teklif verme tarihinde geçerliliği devam eden İSO 9001 – 2008 “Gerilim 

seviyesi asgari 154 kV. olan ihale konusu iş ve benzer işler” konusunda kalite yönetim sistemini 

yürürlüğe koyduğunu veya uygulamakta olduğunu gösteren kalite yönetim sistem belgesi. 

4.5.Benzer iş olarak kabul edilecek işler aşağıda belirtilmiştir. 

Benzer iş olarak; en az 154 kV olan iletim hattı montajı veya tel çekimi işi kabul 

edilecektir. 

5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif, en düşük fiyat esasına göre belirlenecektir. 

6 - İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir. 

7 - İhale dokümanı TEİAŞ 3. İletim Tesis ve İşletme Grup Müdürlüğü Üniversite Caddesi 

No:57 Bornova/İZMİR adresinde görülebilir ve 120,00.-TL (YÜZYİRMİTL) + KDV karşılığı 

aynı adresten temin edilebilir.  

7.1 Posta yoluyla ihale dokümanı satış bedeli (ihale doküman bedeli ile posta masrafının 

toplam tutarı yazılacaktır): 145.00-TL (YÜZKIRKBEŞ TL) + KDV 

İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. 

8 - Teklifler 05/06/2013 tarihi, saat 14:00’a kadar TEİAŞ 3. İletim Tesis ve İşletme Grup 

Müdürlüğü Üniversite Caddesi No: 57 Bornova/İZMİR adresine verilebileceği gibi, iadeli 

taahhütlü posta yoluyla da gönderilebilir. İhale (son teklif verme) saatine kadar İdareye 

ulaşmayan teklifler değerlendirmeye alınmaz. 

9 - Bu hizmet ihalesinde kısmı teklif verilebilir. Teklifler grup bazında verilecektir. 

(verilen teklif o grupta yer alan iletim hatlarının tamamı içindir.) İstekliler her grup için ayrı, ayrı 

olmak üzere birden fazla grup için teklif verebilecektir. Her grup için verilen teklif ayrı 

değerlendirilecek olup, ekonomik açıdan en avantajlı teklife sahip istekliye ihale edilecektir. 

10 - Bu hizmet ihalesinde fiyat farkı verilecektir. 

11 - İş kazaları ile meslek hastalıkları sigortası prim oranı %3,5 (üçvirgülbeş)’dir. 

12 - İstekliler tekliflerini, her bir iş kalemi için teklif edilen birim fiyatlarının miktarlarla 

çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat şeklinde vereceklerdir. İhale sonucu, 

ihale üzerinde bırakılan istekliyle her bir iş kalemi için teklif edilen birim fiyatların miktarlarla 

çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır. 

13 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri 

tutarda geçici teminat vereceklerdir. 

14 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 90 (DOKSAN) 

takvim günü olmalıdır. 

15 - Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler. 4548/1-1 
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ÇEŞİTLİ İLÂNLAR 

Siirt Üniversitesi Rektörlüğünden: 

Üniversitemiz birimlerine 2547 sayılı Kanun ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve 

Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddeleri uyarınca aşağıda belirtilen birim ve anabilim dallarına 

öğretim üyesi alınacaktır. Adayların 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesindeki 

genel ve ilanda belirtilen diğer koşulları taşımaları gerekmektedir. 

1 - Yardımcı Doçent kadrosuna başvuracak adaylar, başvuracağı kadronun birim ve 

anabilim dalı ile yabancı dilini belirten müracaat dilekçelerine 2 (iki) adet vesikalık fotoğraf, 

lisans, yüksek lisans, doktora veya uzmanlık belgelerinin aslı veya onaylanmış suretlerini, 

ÜDS/KPDS veya diğer yabancı dil belgelerini, özgeçmişlerini, askerlik durum belgelerini, 

bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 (Dört) takım dosyayı ekleyerek ilgili fakülte 

dekanlıkları ve yüksekokul müdürlüklerine şahsen teslim edeceklerdir. 

Yardımcı Doçent adaylarının Üniversitemizin yapacağıyabancı dil sınavına girmesi ve bu 

sınavdan en az 100 üzerinden 70 puan almaları gerekmektedir. Sınav tarihi Rektörlüğümüzce 

daha sonra belirlenecek olup konu ile ilgili duyuru Üniversitemiz internet sayfası olan 

www.siirt.edu.tr adresinde duyurulacaktır. 

2 - Adayların bu ilanın yayınlandığı tarihten itibaren 15 (Onbeş) gün içerisinde ilgili 

birimlere gerekli evrakları teslim etmeleri gerekmektedir. Süresi içerisinde şahsen yapılmayan 

müracaatlar ile eksik belgeyle yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir. 

3 - Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin 

onaylanmış olması gereklidir. 

Yardımcı Doçent kadrosuna, Profesör ve Doçentler müracaat edemezler. 

Herhangi bir kamu kuruluşunda çalışanlar (daha önce çalışıp ayrılsalar dahi) çalıştığı 

kurumdan alacakları onaylı hizmet belgesini müracaat belgesine ekleyerek ibraz edeceklerdir. 

Ayrıntılı bilgi (http://www.siirt.edu.tr) adresinden temin edilebilir. 

Duyurulur. 

 

Birimi Bölüm 

Anabilim 

Dalı 

Yrd. Doç. 

Açıklama Kad. Der. Adet 

Fen Edebiyat 

Fakültesi 

Tarih Genel Türk 

Tarihi 
5 1 

Tarih öğretiminde Kadın İmajı 

alanında çalışma yapmış olmak. 

Coğrafya Beşeri ve 

İktisadi 

Coğrafya 

3 1 

 

Sosyoloji Kurumlar 

Sosyolojisi 
5 1 

 

Türk Dili ve 

Edebiyatı 

Yeni Türk 

Edebiyatı 
4 1 

 

Beden Eğitimi ve 

Spor 

Yüksekokulu 

Beden Eğitimi ve 

Spor Eğitimi 
 5 2 

 

Beden Eğitimi ve 

Spor Eğitimi 
 4 1 

 

Spor Yöneticiliği  3 1  

Sağlık 

Yüksekokulu 

 

 4 1 

Biyokimya Anabilim Dalı'nda 

doktora yapmış olmak ve 

klonlama-gen ekspresyonu-

enzim saflaştırma alanlarında 

çalışmaları olmak. 

  5 1  

 4523/1-1 
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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Petrol İşleri Genel Müdürlüğünden: 

PETROL HAKKINA MÜTEALLİK KARAR 

Tarihi: 21.05.2013   No: 6671 

- Hak Sahibi Şirketin Adı : Türkiye Petrolleri A.O. 

- Merkezi : Ankara 

- Tebligat Adresi  : Söğütözü Mah. 2. Cad. No:86, 06100, Ankara 

- Hak Tesisi Yapılacak 

  Şirketin Adı : Shell Upstream Turkey B.V. 

- Merkez Adresi : Carel van Bylandtlaan 30, 2596 HR Hague Hollanda 

- Türkiye’deki Adresi : Mustafa Kemal Mah. Dumlupınar Blv. 9. km No: 266 Tepe 

Prime A Blok No:50-51-52 PK 06800 Çankaya, ANKARA 

- Tesis ve Tescil Edilecek 

Petrol Hakkının Mahiyeti : TPAO’nın I no.lu Marmara Petrol Bölgesi’nde Karadeniz’de 

Türk karasuları dışında sahip bulunduğu AR/TPO/3920 hak 

sıra no.lu petrol arama ruhsatının müracaat dosyasında 

krokisi ve koordinatları belirtilen kısmı üzerinde; aşağıda 

(a), (b), (c), (d), (e) maddelerinde belirtilen hususların Shell 

Upstream Turkey B.V. lehine bir hak, TPAO aleyhine bir 

takyit olarak tesisi ve Petrol Siciline tescili. 

- Müracaat Tarihleri : 03.04.2013, 04.04.2013 

Karar : 

Türkiye Petrolleri A.O. (TPAO) ve Shell Upstream Turkey B.V., TPAO’nun I no.lu 

Marmara Petrol Bölgesi’nde Karadeniz’de Türk karasuları dışında sahip bulunduğu 

AR/TPO/3920 hak sıra no.lu petrol arama ruhsatının müracaat dosyasında krokisi ve koordinatları 

belirtilen kısmı üzerinde; 

a) AR/TPO/3920 hak sıra no.lu arama ruhsatnamesinin, 14.02.2013 tarihli “Farm-in ve 

Ortak İşletme Anlaşması”nın Ek-B’sinde tarif edilen TPAO operatörlüğündeki alan dışında kalan 

tüm kısımları üzerinde, TPAO’nun sahip bulunduğu petrol hakkının % 100 (yüzde yüz)’den % 50 

(yüzde elli) gayri ifraz ve tecezzi şayi hakkın Shell Upstream Turkey B.V.’ye devri, 

b) Anlaşma’nın 7.3. maddesinde tanımlanan ve masraflarının tamamı Shell Upstream 

Turkey B.V. tarafından karşılanacak “Yeni 3D Çalışması (1500 km2)” dışında; ruhsat alanında 

(TPAO operatörlüğündeki alan hariç) gerçekleştirilecek faaliyetler ile sondaj kararı en geç 2014 

sonunda verilmek üzere, 1000 m.’yi aşan su derinliğinde bir arama kuyusu sondajı ile ilgili 

masraf ve harcamaların taraflarca hisseleri oranında karşılanması, 

c)  TPAO operatörlüğündeki alanda TPAO tarafından gerçekleştirilecek çalışmalar ile 

ilgili olarak tüm hak, yükümlülük ve sorumluluğun TPAO’ya ait olması ve TPAO’nun TPAO 

İşletme Bölgesi’ndeki hissesinin % 50’sine kadar kısmı ile ilgili olarak Shell Upstream Turkey 

B.V.’nin Anlaşma’nın 7.2 (c) fıkrasında tanımlanan şekilde ilk red hakkına sahip olması, 
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d) Anlaşma’nın 10. maddesine uygun olarak, arama, değerlendirme, geliştirme 

dönemlerinde ve ticari üretimin başlamasından itibaren üretim döneminin ilk iki yılı boyunca 

ruhsat alanında (TPAO operatörlüğündeki alan hariç) Shell Upstream Turkey B.V.’nin “operatör” 

olarak atanması ve söz konusu tarihten sonra TPAO’nun Anlaşma’da tanımlanan “Operatörlük 

Teslim İşlemi”nin tamamlanması şartına bağlı olarak, operatörlük görevini devralmayı 

seçebilmesi, 

e) Ruhsat alanından (TPAO operatörlüğündeki alan hariç) elde edilecek petrol ve 

doğalgazın Anlaşmada, özellikle Ek-E’de belirtilen biçim ve nispetlerde taraflarca paylaşılması, 

hususlarının tarafların aralarında imzaladıkları 14.02.2013 tarihli “Farm-in ve Ortak İşletme 

Anlaşması” çerçevesinde, Petrol Kanunu’nun 34/2 (c, d), 35, 36 maddelerine istinaden Shell 

Upstream Turkey B.V. lehine bir hak, TPAO aleyhine bir takyit olarak tesisi ve Petrol Siciline 

tescili için 03.04.2013 ve 04.04.2013 tarihlerinde Genel Müdürlüğümüze ayrı ayrı tevdi edilen 

müracaatları incelenip, Milli menfaatler ve Petrol Kanunu’nun maksat maddesi açısından Sayın 

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı’nın 14.05.2013 tarihli Olur’ları alındıktan sonra; 

TPAO’nun I no.lu Marmara Petrol Bölgesi’nde Karadeniz’de Türk karasuları dışında 

sahip bulunduğu AR/TPO/3920 hak sıra no.lu petrol arama ruhsatının müracaat dosyasında 

krokisi ve koordinatları belirtilen kısmı üzerinde; yukarıda (a), (b), (c), (d), (e) maddelerinde 

belirtilen hususların, Devlet’e hiçbir mükellefiyet tahmil etmemesi ve taraflar arasında 14.02.2013 

tarihinde imzalanan “Farm-in ve Ortak İşletme Anlaşması”nın kendi aralarında geçerli olması 

şartlarıyla, Shell Upstream Turkey B.V. lehine bir hak, TPAO aleyhine bir takyit olarak tesisine 

ve Petrol Siciline tescil edilmesine Petrol Kanunu’nun 34, 35, 36 ncı maddeleri gereğince karar 

verilmiştir. 4474/1-1 

————— 

Arar Petrol ve Gaz Arama Üretim Pazarlama A.Ş. XV No.lu Konya Petrol Bölgesi’nde 

sahip bulunduğu AR/ARR/4074 hak sıra numaralı petrol arama ruhsat sahasından 3.977 hektarlık 

“A” parçasının terki için 09.05.2013 ve bunu tamamlayan 13.05.2013 tarihli dilekçeleriyle 

müracaat ettiği Petrol Tüzüğünün 27’nci maddesinin (B) fıkrası gereğince ilan olunur. 

 4475/1-1 

————— 

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığının X No.lu Siirt Petrol Bölgesi’nde TPO/X/BM, BN 

işaretli sahalarda iki adet petrol arama ruhsatı iktisabı için 24.04.2013 tarih ve bunu tamamlayan 

10.05.2013 tarihli dilekçeleri ile müracaat ettiği Petrol Tüzüğünün 27’nci maddesinin (B) fıkrası 

gereğince ilan olunur. 4477/1-1 

————— 

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığının I No.lu Marmara Petrol Bölgesi’nde TPO/I/CD 

işaretli sahada bir adet petrol arama ruhsatı iktisabı için 25.04.2013 tarih ve bunu tamamlayan 

10.05.2013 tarihli dilekçeleri ile müracaat ettiği Petrol Tüzüğünün 27’nci maddesinin (B) fıkrası 

gereğince ilan olunur. 4478/1-1 
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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Petrol İşleri Genel Müdürlüğünden: 

PETROL HAKKINA MÜTEALLİK KARAR 

Karar Tarihi:21.05.2013 Karar   No: 6672 

Şirketin: 

- Ticari Unvanı : Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı 

- Merkezi  : Ankara 

- Türkiye’deki Adresi : Söğütözü Mah. 2180. Cadde No: 86, 06100,Anakara 

- Müracaat Tarihi : 06.02.2013 

Ruhsatın : 

- Mahiyeti : İşletme ruhsat süresinin uzatımı 

- Bölgesi  : X No.lu Siirt 

- Saha İşareti  : Tpo/X/D 

- Kapsadığı İli : Batman 

- Kapsadığı İlçeler : Merkez, Beşiri 

- Yüzölçümü : 21.008 Hektar 

- Hak Sıra Numarası : Ari/Tpo/170-779 

- Başlangıç Tarihi : 20.01.1966 

- Veriliş Tarihi : 04.09.1967 

Karar : 

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı yukarıda bölgesi, ili, yüzölçümü ve hak sıra numarası 

yazılı petrol işletme ruhsatının evvelce uzatılmış süresinin sona ereceği 20.01.2014 tarihinden 

itibaren 6326 sayılı Petrol Kanunu’nun 65/3 üncü maddesine göre on yıl süre ile uzatılması için 

06.02.2013 tarihli dilekçesi ile müracaatta bulunmuştur. 

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı’nın süre uzatılması isteğine ait evraklarının Petrol 

Kanunu ve Tüzüğü hükümlerinin şekli ve esas şartlarına ve işletme ruhsatının da milli menfaatler 

ile teknik ve ekonomik esaslara uygunluğu tespit edildikten sonra, X no.lu Siirt Petrol 

Bölgesi’nde sahip bulunduğu ARİ/TPO/170-779 hak sıra numaralı petrol işletme ruhsatının 

evvelce uzatılmış süresinin sona ereceği 20.01.2014 tarihinden itibaren sahanın üretim ve rezerv 

durumu göz önüne alınarak Petrol Kanunu’nun 65/3 üncü maddesi ve 08.04.2013 tarih ve 

2013/4616 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı gereğince 20.01.2024 tarihine kadar on yıl süre ile 

uzatılmasına karar verilmiştir. 4476/1-1 

—— • —— 

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan: 

KURUL KARARI 

Karar No: 4402-6 Karar Tarihi: 16/05/2013 

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 16/05/2013 tarihli toplantısında; 12/5/2011 tarih ve 

3210/51 sayılı Kurul Kararı ile onaylanan "Kayıp Katsayıları Hesaplama Metodolojisine ilişkin 

Usul ve Esaslar"ın 2 nolu ekinin karar ekinde yer aldığı şekilde değiştirilmesine, 

karar verilmiştir. 

EK 1- 2 Nolu Karar eki 
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www.bbasimevi.gov.tr
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YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

BAKANLIKLARA VEKÂLET ETME İŞLEMİ
— Başbakan Yardımcısı Ali BABACAN’a, Maliye Bakanı Mehmet ŞİMŞEK’in

Vekâlet Etmesine Dair Tezkere
— Başbakan Yardımcısı Bekir BOZDAĞ’a, Başbakan Yardımcısı Beşir ATALAY’ın

Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU KARARLARI
— Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kuruluna Ait Kararlar

YÖNETMELİKLER
— Çevre Sağlığı Denetimi ve Denetçileri Hakkında Yönetmeliğin Yürürlükten

Kaldırılmasına Dair Yönetmelik
— Gıda Katkı Maddeleri Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair

Yönetmelik
— Gıda Maddeleri Üreten İşyerlerinde Verilen Çalışma İznine Ait İşletmeler İçin

Alınacak Ücretlerin Tahsil ve Harcama, Usul ve Esaslarına Dair Yönetmeliğin
Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik

— Gıda Üretim ve Satış Yerleri Hakkında Yönetmeliğin Yürürlükten Kaldırılmasına
Dair Yönetmelik

— Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı Refik Saydam Hıfzıssıhha Merkezi
Başkanlığı Hizmet Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik

— Refik Saydam Hıfzıssıhha Merkezi Başkanlığı Personeli Görevde Yükselme ve
Unvan Değişikliği Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik

— Refik Saydam Hıfzıssıhha Merkezi Başkanlığı Merkez ve Taşra Teşkilatında
Görevli Personele Döner Sermaye Gelirlerinden Ek Ödeme Yapılmasına Dair
Yönetmeliğin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik

— Sağlık Bakanlığı Sağlık Uzman ve Uzman Yardımcılığı Yönetmeliğinde
Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

— Sermaye Piyasasında Bağımsız Dış Denetleme Hakkında Yönetmeliğin
Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik

— Atılım Üniversitesi Uzay Teknolojileri Uygulama ve Araştırma Merkezi
Yönetmeliği

TEBLİĞLER
— Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği (III-48.1)
— Nargile Şişelerinin Üzerine Konulacak Sağlık Uyarılarına İlişkin Usul ve

Esaslar Hakkında Tebliğ
— Özelleştirme Yüksek Kurulunun 27/5/2013 Tarihli ve 2013/94 Sayılı Kararı
— Özelleştirme Yüksek Kurulunun 27/5/2013 Tarihli ve 2013/95 Sayılı Kararı

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




