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       YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

MİLLETLERARASI ANDLAŞMA

Karar Sayısı : 2013/4865
Hükümetimiz adına 11 Temmuz 2012 tarihinde Belçika’da imzalanan ekli SHAPE

Uluslararası Okulu İçin Yeni Tesislerin Plan ve İnşasına Fon Sağlamaya İlişkin Mutabakat
Muhtırası’nın onaylanması; Dışişleri Bakanlığının 29/4/2013 tarihli ve 70354 sayılı yazısı üzerine,
31/5/1963 tarihli ve 244 sayılı Kanunun 3 üncü ve 6 ncı maddelerine göre, Bakanlar Kurulu’nca
22/5/2013 tarihinde kararlaştırılmıştır.

                                                                                                                                       Abdullah GÜL
                                                                                                                                  CUMHURBAŞKANI
    Recep Tayyip ERDOĞAN
                  Başbakan

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

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

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

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

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

                                       C. YILMAZ                                        İ. YILMAZ                                          V. EROĞLU
                              Milli Eğitim Bakanı V.                       Milli Savunma Bakanı                      Orman ve Su İşleri Bakanı

                                                             Ö. ÇELİK                                                  E. BAYRAKTAR
                                                        Sağlık Bakanı V.                     Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı V.

Başbakanlık
Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır
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BAKANLAR KURULU KARARI

           Karar Sayısı : 2013/4949

           Elazığ İli, Merkez İlçe, Cumhuriyet Mahallesi sınırları içerisinde yer alan ve ekli kroki

ile listede sınır ve koordinatları gösterilen alanın riskli alan ilan edilmesi; Çevre ve Şehircilik

Bakanlığının 28/5/2013 tarihli ve 2649 sayılı yazısı üzerine, 6306 sayılı Afet Riski Altındaki

Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanunun 2 nci maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca

10/6/2013 tarihinde kararlaştırılmıştır.

                                                                                                                                       Abdullah GÜL

                                                                                                                                  CUMHURBAŞKANI

    Recep Tayyip ERDOĞAN

                  Başbakan

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

           Başbakan Yardımcısı                     Başbakan Yardımcısı                    Başbakan Yardımcısı                     Başbakan Yardımcısı

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

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

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

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

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

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

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

                İçişleri Bakanı                             Kalkınma Bakanı                    Kültür ve Turizm Bakanı                       Maliye Bakanı

                                          N. AVCI                                           İ. YILMAZ                                          V. EROĞLU

                                Milli Eğitim Bakanı                         Milli Savunma Bakanı                      Orman ve Su İşleri Bakanı

                                                    M. MÜEZZİNOĞLU                                           B. YILDIRIM

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

                    T.C.
         BAŞBAKANLIK                                                                         8 Temmuz 2013
       69471265-305-6090

CUMHURBAŞKANLIĞI YÜCE KATINA

            Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşmasına katılmak üzere; 9 Temmuz 2013 tarihinde
Belçika’ya gidecek olan Maliye Bakanı Mehmet ŞİMŞEK’in dönüşüne kadar Maliye Bakan-
lığına, Avrupa Birliği Bakanı Egemen BAĞIŞ’ın vekâlet etmesini yüksek tasviplerine saygıyla
arz ederim.

                                                                                                      Recep Tayyip ERDOĞAN
                                                                                                                   Başbakan

—————
                       T.C.
    CUMHURBAŞKANLIĞI                                                               8 Temmuz 2013
     68244839-140.03-208-470

BAŞBAKANLIĞA

           İLGİ : 8/7/2013 tarihli ve 69471265-305-6090 sayılı yazınız.
            Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşmasına katılmak üzere, 9 Temmuz 2013 tarihinde
Belçika’ya gidecek olan Maliye Bakanı Mehmet ŞİMŞEK’in dönüşüne kadar Maliye Bakan-
lığına, Avrupa Birliği Bakanı Egemen BAĞIŞ’ın vekâlet etmesi uygundur.
           Bilgilerini rica ederim.

                                                                                                           Abdullah GÜL
                                                                                                      CUMHURBAŞKANI

—— • ——

YÖNETMELİKLER

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığından:
AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI ATAMA VE YER

DEĞİŞTİRME YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK
YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 17/5/2013 tarihli ve 28650 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Aile ve
Sosyal Politikalar Bakanlığı Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinin 2 nci maddesinin ikinci
fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(2) Yardımcı hizmetler sınıfı personel, bu Yönetmelikte bölgeler için belirlenen zorunlu
çalışma sürelerine tabi değildir. Ancak diğer hususlarda bu Yönetmelikte yer alan kurallara ta-
bidir.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 7 nci maddesinin;
a) Üçüncü fıkrası yürürlükten kaldırılmış,
b) Dördüncü fıkrasının başına “Personelin tüm bölgelerde görev yapması esastır.” cüm-

lesi ile üçüncü cümlesine “talepleri halinde” ibaresinden sonra gelmek üzere “genel atama dö-
neminde” ibaresi eklenmiş, ikinci cümlesinde yer alan “doğrudan bir üst hizmet bölgesine”
ibaresi “diğer hizmet bölgelerine” olarak değiştirilmiş,
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c) Beşinci fıkrasının birinci cümlesinde yer alan “bir üst hizmet bölgesinde” ibaresi
“üst hizmet bölgelerinde” şeklinde değiştirilmiş,

ç) Beşinci ve altıncı fıkralarda yer alan “birinci bölgedeki zorunlu çalışma süresini dol-
duran ve dördüncü bölge hizmetini henüz yapmamış olanlar hariç” ibaresi yürürlükten kaldı-
rılmış,

d) Yedinci ve sekizinci fıkralar yürürlükten kaldırılmıştır.
MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 8 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “veya

azami” ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.
MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki bent

eklenmiştir.
“d) Taşradan Bakanlık merkez teşkilatına, Bakanlık merkez teşkilatından taşra teşkila-

tına yapılacak atamalar.”
MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 11 inci maddesinin ikinci ve dördüncü fıkraları aşa-

ğıdaki şekilde değiştirilmiş ve beşinci fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.
“(2) Zorunlu çalışma süresini doldurarak kendi talebi üzerine atanmış olanlar, en az iki

yıl fiilen çalışmadan 13, 14 ve 15 inci maddelerde yer alan sağlık, eş ve öğrenim mazeretleri
hariç başka bir yere atanma talebinde bulunamazlar.”

“(4) Bakanlık kadrolarına istifa/müstafi sonrası yeniden atananlar ya da başka kurum
veya kuruluşlardan naklen ataması yapılanlar, en az iki yıl fiilen çalışmadan 13, 14 ve 15 inci
maddelerde yer alan sağlık, eş ve öğrenim mazeretleri hariç yer değiştirme talebinde buluna-
mazlar.”

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 13 üncü maddesinin birinci fıkrasının ikinci cümlesi
“Bu şekilde atama talebinde bulunanların sağlık raporuna uygun tedavilerini yaptırabilecekleri
bir il’e atamaları yapılabilir.” olarak, ikinci fıkrasında yer alan “özür” ve “özürlü” ibareleri
“engel” ve “engelli” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 14 üncü maddesinin yedinci fıkrası yürürlükten kal-
dırılmıştır.

MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin 16 ncı maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.

“(1) Haklarında yapılan adli veya idari soruşturma neticesinde görev yaptığı yerde/bi-
rimde kalmalarında sakınca görülen personelin görev yerinin değiştirilmesi, gerekçeleri ile bir-
likte illerde valiler, merkez teşkilatında birim amirleri tarafından Bakanlığa teklif edilebilir.”

MADDE 9 – Aynı Yönetmeliğin 21 inci maddesinin birinci fıkrasının “a” bendi aşağı-
daki şekilde değiştirilmiştir.

“a) Hizmetlerin geçici olarak yürütülmesi amacıyla bir takvim yılı içerisinde 2 aya
kadar geçici görevlendirme yapılabilir. Bu süre personelin kendi isteğinin bulunması şartıyla
6 aya kadar uzatılabilir.”

MADDE 10 – Aynı Yönetmeliğin 22 nci maddesinin birinci fıkrasının birinci cümle-
sinde yer alan “yer değişikliğine tabi olacak personel ile bulunduğu yerde on yılını dolduran”
ibaresi, “yer değişikliği talebinde bulunacak” şeklinde değiştirilmiş, ikinci cümlesinde yer alan
“ile doğrudan Bakanlığa yapılan müracaatlar” ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 11 – Aynı Yönetmeliğin 23 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan “on”
ibaresi “otuz” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 12 – Aynı Yönetmeliğin geçici 2 nci maddesi yürürlükten kaldırılmıştır.
MADDE 13 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 14 – Bu Yönetmelik hükümlerini Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı yürütür.
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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından:

SENDİKA ÜYELİĞİNİN KAZANILMASI VE SONA ERMESİ İLE

ÜYELİK AİDATININ TAHSİLİ HAKKINDA YÖNETMELİK

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç ve kapsam

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, sendika üyeliğinin kazanılması, sona ermesi

ve üyelik aidatının tahsiline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Dayanak

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik 18/10/2012 tarihli ve 6356 sayılı Sendikalar ve Toplu

İş Sözleşmesi Kanununun 18 inci ve 19 uncu maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Bakanlık: Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığını,

b) Dayanışma aidatı: Toplu iş sözleşmesinin imzası sırasında taraf işçi sendikasına üye

olmayanların, sonradan işyerine girip de üye olmayanların veya imza tarihinde taraf işçi sen-

dikasına üye olup da ayrılanların veya çıkarılanların toplu iş sözleşmesinden doğan haklardan

yararlanabilmesi için ödedikleri aidatı,

c) Tescil bilgisi: Sosyal Güvenlik Kurumu kayıtlarına esas alınan işyeri unvanı, işyerinin

faaliyet gösterdiği işkolu ve işyerinde çalışan işçilerin sayısını,

ç) Üyelik aidatı: Sendikaya ödenecek üyelik aidatını,

d) Yetkili organ: Sendika tüzüğünde belirlenen ve sendika üyeliğine kabul ve ret işlem-

lerinde yetkili olan organı,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

İşçi ve İşveren Sendikalarına Üyelik

Sendika üyeliği

MADDE 4 – (1) Sendikaya üye olmak serbesttir. Hiç kimse sendikaya üye olmaya

veya olmamaya zorlanamaz.

(2) 6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanununa göre işveren sayılanlar,

işveren sendikalarına üye olabilir.

(3) İşçi ve işverenler aynı işkolunda ve aynı zamanda birden çok sendikaya üye olamaz.

Bu hükme aykırı şekilde birden çok sendikaya üye olunması hâlinde sonraki üyelikler geçer-

sizdir. Ancak aynı işkolunda ve aynı zamanda farklı işverenlere ait işyerlerinde çalışan işçiler,

aynı işkolunda çalıştıkları işyeri sayısı kadar sendikaya üye olabilir.
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İşçi sendikası üyeliğinin kazanılması

MADDE 5 – (1) Sendika üyelik başvurusu, işçi tarafından e-Devlet kapısı üzerinden

yapılır. Üyelik bildirimi elektronik ortamda eş zamanlı olarak Bakanlığa ve sendikaya ulaşır.

(2) Üyelik, yetkili organın e-Devlet kapısı üzerinden otuz gün içerisinde başvuruyu ka-

bulü ile kazanılır. Üyeliğin başlangıç tarihi, yetkili organ tarafından üyelik başvurusunun

e-Devlet kapısı üzerinden kabul edildiği tarihtir.

(3) Üyelik başvurusu, yetkili organ tarafından otuz günlük süre içerisinde reddedilme-

diği takdirde otuzuncu günün sonunda üyelik talebi kabul edilmiş sayılır.

(4) Başvuru sahibi, yetkili organ tarafından üyelik başvurusuna işlem yapılıncaya kadar

e-Devlet kapısı üzerinden üyelik başvurusunu geri alma hakkına sahiptir.

(5) Yetkili organ, üyelik başvurusunu e-Devlet kapısı üzerinden reddedebilir. Ret kararı

yetkili organ tarafından gerekçesi ile birlikte e-Devlet kapısına kaydedilir ve işçiye yazılı olarak

tebliğ edilir.

(6) Üyelik başvurusunun haksız bir nedenle reddedildiğini iddia eden işçi, beşinci fık-

rada belirtilen bildirimin tebliğinden itibaren otuz gün içinde mahkemede dava açabilir. Mah-

kemenin kararı kesindir. Mahkemenin davacı lehine karar vermesi hâlinde, işçi mahkeme ka-

rarını Bakanlığa bildirir; bu karar Bakanlık tarafından e-Devlet kapısına tanımlanır.

(7) Mahkeme kararı ile kazanılan üyeliğin başlangıç tarihi, üyelik başvurusunun yetkili

organ tarafından reddedildiği tarihtir.

(8) Yetkili organ tarafından Bakanlığa bildirilen kişilere sendika adına e-Devlet kapısı

üzerinden işlem yapma yetkisi verilir. Bu kişiler aynı usule göre değiştirilebilir veya yetkileri

kaldırılabilir. e-Devlet kapısı üzerinden yapılacak tüm işlemler, ilgili sendikanın Bakanlığa bil-

dirileceği yetkili kullanıcı tarafından gerçekleştirilir.

Üyelik ve tescil bilgilerinin paylaşılması

MADDE 6 – (1) Bakanlık, sendika üyeliği bilgilerini düzenli olarak en geç her ayın

son gününe kadar günceller. İşçi sendikalarının kurulu bulunduğu işkolundaki işyerlerinin tescil

ve Bakanlık kayıtlarında bulunan üyelik bilgilerine, Bakanlıkça e-Devlet kapısı üzerinden ve-

rilecek yetkilendirmeyle ulaşılır.

İşveren sendikası üyeliğinin kazanılması

MADDE 7 – (1) Sendika üyelik başvurusu, işveren tarafından işyerinin veya işletmenin

kurulu bulunduğu işkolunda faaliyet gösteren işveren sendikasına yazılı olarak yapılır. İşverenin

tüzel kişilik olması halinde yetkili organının almış olduğu kararın örneği başvuruya eklenir.

İşveren sendikasına yapılan üyelik başvurusu sendika tarafından e-Devlet kapısı üzerinden Ba-

kanlığa bildirilir.

(2) Üyelik, yetkili organının başvuruyu kabulünü e-Devlet kapısı üzerinden Bakanlığa

bildirmesi ile kazanılır. Üyeliğin başlangıç tarihi, yetkili organ tarafından üyelik başvurusunun

kabul edildiğinin e-Devlet kapısı üzerinden Bakanlığa bildirildiği tarihtir.

9 Temmuz 2013 – Sayı : 28702                              RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 39

Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 39



(3) Üyelik başvurusu, yetkili organ tarafından otuz günlük süre içerisinde reddedilme-

diği takdirde otuzuncu günün sonunda üyelik talebi kabul edilmiş sayılır.

(4) İşveren, üyelik başvurusu hakkında yetkili organ tarafından işlem yapılıncaya kadar

üyelik başvurusunu geri alma hakkına sahiptir.

(5) Üyelik başvurusu yetkili organ tarafından reddedilirse, ret kararı sendika tarafından

gerekçesi ile birlikte e-Devlet kapısı üzerinden Bakanlığa bildirilir ve yazılı olarak işverene

tebliğ edilir.

(6) Üyelik başvurusunun haksız bir nedenle reddedildiğini iddia eden işveren, beşinci

fıkrada belirtilen bildirimin tebliğinden itibaren otuz gün içinde mahkemede dava açabilir.

Mahkemenin kararı kesindir. Mahkemenin davacı lehine karar vermesi hâlinde, işveren mah-

keme kararını Bakanlığa bildirir, karar Bakanlık tarafından e-Devlet kapısına tanımlanır.

(7) Mahkeme kararı ile kazanılan üyeliğin başlangıç tarihi, üyelik başvurusunun yetkili

organ tarafından reddedildiği tarihtir.

(8) Kesinleşen üyelikler, yetkili organ tarafından e-Devlet kapısı üzerinden Bakanlığa

bildirilir.

(9) Sendika yetkili organı tarafından Bakanlığa bildirilen kişilere sendika adına e-Devlet

kapısı üzerinden işlem yapma yetkisi verilir. Sendika yetkili kullanıcıları aynı usulle değiştiri-

lebilir veya yetkileri kaldırılabilir. e-Devlet kapısı üzerinden yapılacak tüm işlemler, ilgili sen-

dikanın Bakanlığa bildirileceği yetkili kullanıcı tarafından gerçekleştirilir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Üyelik ve Dayanışma Aidatları

Üyelik ve dayanışma aidatının belirlenmesi

MADDE 8 – (1) Üyelik aidatının miktarı, sendika ve konfederasyonların tüzüğünde

gösterilir.

(2) Dayanışma aidatının miktarı, üyelik aidatından fazla olmamak kaydıyla sendika tü-

züğünde belirlenir.

(3) Toplu iş sözleşmesinin imzası sırasında taraf işçi sendikasına üye olmayanlar, son-

radan işyerine girip de üye olmayanlar veya imza tarihinde taraf işçi sendikasına üye olup da

ayrılanlar veya çıkarılanların toplu iş sözleşmesinden yararlanabilmeleri, toplu iş sözleşmesinin

tarafı olan işçi sendikasına dayanışma aidatı ödemelerine bağlıdır. Bunun için işçi sendikasının

onayı aranmaz.

(4) Dayanışma aidatı ödemek suretiyle toplu iş sözleşmesinden yararlanma, talep tari-

hinden itibaren geçerlidir. Toplu iş sözleşmesinin imza tarihinden önceki talepler imza tarihi

itibarıyla hüküm doğurur.
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Aidatların sendika hesabına yatırılması

MADDE 9 – (1) Üyelik ve dayanışma aidatları, yetkili işçi sendikasının işverene yazılı

başvurusu üzerine, işçinin ücretinden kesilerek ilgili sendikaya ödenir. Genel kurul kararı ile

aidatlarda değişiklik yapıldığı takdirde, en geç bir ay içinde sendika tarafından aidat miktarı

işverene bildirilir.

(2) İşyerinde uygulanan toplu iş sözleşmesinin tarafı olan işçi sendikası veya toplu iş

sözleşmesi yapılmamışsa ya da sona ermişse yetki belgesi alan işçi sendikası, aidatların işçilerin

ücretlerinden kesilmesi için işverene yazılı talepte bulunur.

(3) İşveren aidatları kesmeye, kestiği aidatın türünü belirterek tutarı ile kesinti listesini

sendikaya göndermekle yükümlüdür.

(4) Yukarıdaki hükümlere göre ödenmesi gereken aidatı kesmeyen veya kesmesine rağ-

men bir ay içinde ilgili işçi sendikasına ödemeyen işveren, bildirim şartı aranmaksızın aidat

miktarını bankalarca işletme kredilerine uygulanan en yüksek faiziyle birlikte ödemekle yü-

kümlüdür.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Üyeliğin Sona Ermesi

Üyelikten çekilme

MADDE 10 – (1) İşçi sendikası üyeliğinden çekilme, e-Devlet kapısı üzerinden çekilme

bildiriminde bulunmak suretiyle gerçekleşir. Çekilme bildirimi elektronik ortamda eş zamanlı

olarak Bakanlığa ve sendikaya ulaşır.

(2) İşveren sendikası üyeliğinden çekilme başvurusu işveren tarafından sendikaya ya-

pılır. İşverenin tüzel kişilik olması halinde yetkili organın çekilmeye ilişkin almış olduğu kararın

örneği başvuruya eklenir. Çekilme bildirimi sendika tarafından e-Devlet kapısı üzerinden Ba-

kanlığa bildirilir.

(3) Çekilme, sendikaya bildirim tarihinden itibaren bir ay sonra geçerlilik kazanır.

(4) Çekilenin bir aylık süre içinde başka bir sendikaya üye olması hâlinde, yeni üyelik

bu sürenin bitimi tarihinde kazanılmış sayılır.

(5) Çekilmenin hüküm ve sonuç doğuracağı bir aylık süre içerisinde, işçinin üyelik baş-

vurusunda bulunduğu sonraki sendika üyeliğinden de çekilerek bir önceki sendikasına yeniden

üye olması halinde, sendika üyeliği kesintisiz bir şekilde devam eder.

Sendika üyeliğinden çıkarılma

MADDE 11 – (1) Sendika üyeliğinden çıkarılma kararı genel kurul tarafından verilir.

(2) Çıkarılma kararı, e-Devlet kapısı üzerinden Bakanlığa bildirilir ve üyelikten çıka-

rılana yazı ile tebliğ edilir.

(3) Çıkarılma kararına karşı üye, kararın tebliğinden itibaren otuz gün içinde mahke-

meye itiraz edebilir.

(4) Mahkeme iki ay içinde kesin olarak karar verir. Üyelik, çıkarılma kararı kesinle-

şinceye kadar devam eder.
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Sendika üyeliğinin çekilme ve çıkarılma dışındaki nedenlerle sona ermesi

MADDE 12 – (1) İşkolunu değiştiren işçi veya işverenin sendika üyeliği kendiliğinden

sona erer.

(2) Bir yıldan fazla süreyle işsiz kalan işçinin sendika üyeliği kendiliğinden sona erer.

(3) İşçi ve işverenlerin konfederasyon, sendika veya şubelerinin yönetim, denetleme

ya da disiplin kurullarında görev almaları sendika üyeliğini sona erdirmez.

(4) Sosyal Güvenlik Kurumundan yaşlılık veya malullük aylığı ya da toptan ödeme ala-

rak işten ayrılan işçilerin sendika üyeliği sona erer. Ancak bir yıl içerisinde aynı işkolunda ça-

lışmaya devam edenler veya ara verdikten sonra bir yıl içerisinde tekrar çalışmaya başlayanlar

ile konfederasyon, sendika ve şubelerinin yönetim, denetleme ve disiplin kurullarındaki gö-

revleri sırasında yaşlılık veya malullük aylığı ya da toptan ödeme alanların üyeliği, görevleri

süresince ve yeniden seçildikleri sürece devam eder.

(5) İşveren veya işveren vekili sıfatını kaybedenlerin sendika ve konfederasyonlardaki

üyelikleri ve görevleri, bu sıfatı kaybettikleri tarihte kendiliğinden sona erer. Ancak, tüzel ki-

şiliği temsilen işveren vekili sıfatı ile işveren sendikalarına üye olanların bu sıfatı kaybetmeleri

hâlinde tüzel kişiliğin üyeliği sona ermez. Bu durumda işveren vekilinin sendika organları ve

konfederasyonlardaki görevleri sona erer.

Sendika üyeliğinin askıya alınması

MADDE 13 – (1) Herhangi bir askeri ödev nedeniyle silah altına alınan üyenin işçi

sendikası ile üyelik ilişkisi bu süre içinde askıda kalır.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Üyeliklerin bildirilmesi

GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Bakanlık, bu Yönetmeliğin yayımı tarihinden itibaren altı

ay içinde kayıtlarında yer alan üye listelerini işçi sendikalarına gönderir. Sendikalar, varsa iti-

razlarını bir ay içinde Bakanlığa bildirir. Bakanlık, itirazları en geç bir ay içinde karara bağlar.

Yürürlük

MADDE 14 – (1) Bu Yönetmeliğin;

a) 5 inci ve 7 nci maddeleri, 10 uncu maddesinin birinci ve ikinci fıkraları ile 11 inci

maddesinin ikinci fıkrası 7/11/2013 tarihinde,

b) Diğer hükümleri yayımı tarihinde,

yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı

yürütür.
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Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından:
EXPO 2016 ANTALYA AJANSI SİGORTA, AKREDİTASYON,

FİKRÎ MÜLKİYET HAKLARI VE GENEL
DÜZENLEMELER YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Hedefler

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, 2016 yılında Antalya’da yapılacak olan “Çi-

çek ve Çocuk” temalı Tescilli Evrensel Botanik Sergisine ilişkin sigorta, akreditasyon, fikrî
mülkiyet hakları ve genel düzenlemeler ile ilgili usul ve esasları belirlemektir.

Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, EXPO 2016 Antalya’nın düzenlenmesine yönelik;

resmî ve özel katılımcılar ile bayilerin katılım koşullarını, tarafların hak ve yükümlülüklerini,
izinleri, malların ve çalışanların kabulü ve sigortalanmasını, ticari faaliyetleri, etkinlikleri, fikrî
mülkiyet haklarını, akreditasyon kurallarını, uyuşmazlıkların çözümünü ve diğer hususları kap-
samaktadır.

Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik 31/10/2012 tarihli ve 6358 sayılı EXPO 2016 Antalya

Kanununun 4, 11, 12 ve 16 ncı maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Ajans: EXPO 2016 Antalya Ajansını,
b) AIPH: Uluslararası Bahçe Bitkileri Üreticileri Birliğini,
c) Bakanlık: Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığını,
ç) Bayi: EXPO 2016 Antalya alanında doğrudan organizatör ile sözleşme imzalayarak

ticari faaliyet yürüten gerçek ve tüzel kişileri,
d) BIE: Uluslararası Sergiler Bürosunu,
e) EXPO 2016 Antalya: 2016 yılında Antalya’da yapılacak olan “Çiçek ve Çocuk” te-

malı Tescilli Evrensel Botanik Sergisini,
f) Kanun: EXPO 2016 Antalya Kanununu,
g) Katılımcı: EXPO 2016 Antalya’ya katılacak resmî ve özel katılımcı ile bayileri,
ğ) Katılım sözleşmesi: Katılımcı adına sözleşme akdetmeye yetkili temsilci ile Sergi

Komiseri arasında imzalanmış olan belgeyi,
h) Organizatör: EXPO 2016 Antalya Ajansını,
ı) Özel katılımcı: Türkiye Cumhuriyeti tarafından resmî olarak davet edilmemiş ve bu

nedenle ülkelere ait bölümlerin dışında kendi ürün ve hizmetlerini sergileyenleri,
i) Resmî katılımcı: Türkiye Cumhuriyeti’nin davetini kabul ederek EXPO 2016 Antalya’ya

katılan ülkeyi,
j) Sergi Komiseri: Uluslararası Sergilere İlişkin Paris Sözleşmesi hükümleri ve BIE ku-

ralları gereği atanan EXPO 2016 Antalya Ajansı Genel Sekreterini,
k) Ülke komiseri: EXPO 2016 Antalya’ya katılan resmî katılımcıyı temsil eden ve res-

men atanan görevliyi,
ifade eder.
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Genel tema, ilke ve hedefler
MADDE 5 – (1) EXPO 2016 Antalya’nın genel teması “Çiçek ve Çocuk”tur. EXPO

2016 Antalya’nın genel ilkesi, “Gelecek Nesiller İçin Yeşil Bir Dünya”dır.
(2) Küresel ısınmanın öneminin vurgulanması ve gelecek nesillere etkisinin tanıtılması,

çevre bilinci aşılanması ve yenilenebilir enerjinin ve kaynaklarının ön plana çıkarılması gibi
temel konular dikkate alınarak EXPO 2016 Antalya’nın hedefleri aşağıda belirtilmiştir.

a) Yerel ve uluslararası çevresel problemleri belirlemek ve çözüm önerileri sunmak.
b) Gelecek nesillere çevre bilincini aşılamak.
c) Ekolojik ve organik tarımın önemini anlatmak.
ç) Kalıcı bir tarım ve çevre müzesi oluşturmak.
d) Küresel ısınmaya karşı yenilenebilir enerji kaynaklarının yaygınlaştırılmasını sağ-

lamak.

İKİNCİ BÖLÜM
Organizatör ve Sergi Komiseri

Organizatör
MADDE 6 – (1) Organizatör, Türkiye Cumhuriyeti adına, EXPO 2016 Antalya’nın,

Paris Sözleşmesi hükümleri ve bu sözleşmeden dayanak alan uygulama hükümleri ile BIE dü-
zenlemeleri uyarınca planlanması, hazırlanması, uygulanması ve idaresinden sorumludur.

Sergi komiseri ve görevleri
MADDE 7 – (1) Türkiye Cumhuriyeti, BIE nezdinde Sergi Komiseri tarafından temsil

edilir. Sergi Komiseri Paris Sözleşmesi uyarınca Türkiye Cumhuriyeti’nin sorumluluğu altın-
daki tüm konularda yetkilidir.

(2) Sergi Komiseri aşağıdaki görevleri yerine getirir.
a) EXPO 2016 Antalya’nın başarısını ve itibarını temin etmek amacıyla Paris Sözleş-

mesinin tarafları ile ilgili olarak gerekli tüm önlemlerin alınmasını sağlamak.
b) Resmî katılımcılar tarafından üstlenilen tüm taahhütlerin yerine getirilmesini sağla-

mak.
c) Tüm katılımcıların 40 ıncı maddede belirtilen özel düzenlemelere uymalarını temin

etmek.
ç) EXPO 2016 Antalya’ya katılmaya karar veren tüm resmî katılımcıları BIE’ye bil-

dirmek ve bu kapsamda resmî katılımcı ülke komiserlerinin atanması, talep edilen sergi alanının
tipi ve kapsamı gibi bilgileri içeren belgelerin örnekleri ile katılım sözleşmelerinin birer örne-
ğini imzalanmasını müteakip BIE’ye iletmek.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Katılımcılar

Resmî katılımcılar
MADDE 8 – (1) EXPO 2016 Antalya’ya katılacak ülke, Türkiye Cumhuriyeti nezdinde,

ülkelerin resmen atayacakları ülke komiserleri tarafından temsil edilir.
(2) EXPO 2016 Antalya’ya katılacak ülkenin ülke komiseri ile Sergi Komiseri arasında

katılım sözleşmesi imzalanır.
(3) Ülke komiseri, sadece kendi ulusal bölümünün organizasyonundan ve işleyişinden

sorumludur. Sorumluluğun yerine getirilmesinde 32 ve 34 üncü maddelerde belirtilen hüküm-
lere de uyulması gerekir.

Sayfa : 44                               RESMÎ GAZETE                              9 Temmuz 2013 – Sayı : 28702

Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 44



(4) İmzalanan katılım sözleşmesindeki hak ve yükümlülükler dışında ülke komiseri,
kendi ulusal bölümünün tüm üyelerinin organizatör tarafından hazırlanmış ve BIE tarafından
onaylanmış düzenlemelerine, Paris Sözleşmesi hükümlerine ve BIE kurallarına uymasını sağlar.

Ülke komiserleri heyeti, anlaşmazlıklarda uygulanacak usul ve esaslar
MADDE 9 – (1) Resmî katılımcı ülke komiserleri atandıktan sonra Sergi Komiserinin

daveti ile ülke komiserleri heyeti oluşturulur. Heyet ilk toplantısında Yürütme Komitesi Baş-
kanını, Başkan Yardımcısını ve üyelerini seçer.

(2) Yürütme Komitesi, Sergi Komiseri nezdinde resmî katılımcı ülke komiserlerini tem-
sil eder ve ortak ilgi alanı kapsamındaki tüm konuları inceler ve bu maddenin dördüncü fıkra-
sında belirtilen yetkilerini kullanır.

(3) Sonradan katılımlarla resmî katılımcı sayısının iki katına çıkması durumunda Yü-
rütme Komitesi yeniden seçilir. Başkan, herhangi bir nedenden dolayı sorumluluklarını yerine
getiremeyecek olması halinde, yetkilerini Başkan Yardımcısına veya acil bir durum oluşması
durumunda yürütme komitesinin başka bir üyesine devreder.

(4) Organizatör ile resmî katılımcılar arasında ya da resmî katılımcıların birbirleri ara-
sında meydana gelecek anlaşmazlıklarda uygulanacak usul ve esaslar aşağıda belirtilmiştir.

a) Bu Yönetmeliğin, özel düzenlemelerin veya katılım sözleşmesinin hükümlerinin yo-
rumuna ilişkin anlaşmazlıklarda, Paris Sözleşmesi veya BIE’nin diğer zorunlu kuralları esas
alınır. Anlaşmazlığın giderilmesinde gerekli olması durumunda BIE Genel Sekreteri ve ilgili
başkan yardımcısının yardımı ile BIE Başkanının görüşü de alınarak yürütme komitesi tahkim
görevi görür. Yürütme Komitesi kararları kesin olup derhal uygulanır.

b) Paris Sözleşmesinin 19 uncu maddesi kapsamındaki anlaşmazlıklarda, Yürütme Ko-
mitesi, anlaşmazlığı ülke komiserleri heyetine bildirir. Ülke komiserler heyetinin vereceği ka-
rarlar kesin olup derhal uygulanır.

c) Diğer anlaşmazlıklarda ise taraflar aşağıdaki mercilerden herhangi birine başvurarak
tahkim talep edebilir.

1) Sergi Komiserine.
2) Sergi Komiseri ile birlikte yürütme komitesine.
3) Ülke komiserler heyetine.
ç) Tahkime giden taraf hangi mercie başvurduysa karar o mercii tarafından verilir.
(5) Bu maddenin dördüncü fıkrasının (a) ve (c) bentlerindeki kararların, hangi seviye-

deki merciin müdahil olduğuna bakılmaksızın on gün içerisinde verilmesi gerekir. Aksi takdirde
karar yetkisi beş gün içerisinde karar vermek üzere ülke komiserler heyetine geçer. Bu süreler
içerisinde anılan mercii karara varamaz ise anlaşmazlığı gündeme taşıyan taraf haksız sayılır.

Özel katılımcılar
MADDE 10 – (1) EXPO 2016 Antalya’ya katılacak özel katılımcıların 5 inci maddede

belirtilen tema, ilke ve hedeflerle ilişkili konularda sergileme yapmaları gerekir.
(2) Özel katılımcıların sergileme yapabileceği kategoriler aşağıda belirtilmiştir.
a) Tarım ve tarımsal uygulamalar.
b) Ekolojik ve organik tarım.
c) Tarımsal ekipman.
ç) Endemik bitkiler.
d) Zararlılar.
e) Hayvancılık.
f) Süs bitkileri/kesme çiçek.
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g) Sulama sistemleri.
ğ) Meyve ve sebze.
h) Biyoenerji.
ı) Kamu ve özel sponsorlar.
Bayiler
MADDE 11 – (1) Bayiler, 33 üncü maddede belirtilen resmî katılımcıların ticari faali-

yetlerine ilişkin hak ve yükümlülükler ile resmî katılımcılara ayrılan alanlar dışında, organizatör
ile akdedeceği sözleşmedeki hak ve yükümlülükler kapsamında ve organizatör tarafından be-
lirlenecek alanlarda ticari faaliyet yürütürler.

(2) Bayi, organizatör ile akdedeceği sözleşmedeki hükümlerin yanı sıra bu Yönetmelik
hükümlerine de uyar.

(3) Bayilik başvuruları organizatöre yapılır.
(4) Resmî katılımcı olan ülkeden bayilik başvurusu yapılması halinde ilgili katılımcı

ülke komiseri bilgilendirilir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
İzinler, Tema ve Katılım Koşulları

Sergilenen eşyalara ilişkin izinler, tema
MADDE 12 – (1) Kural olarak sadece EXPO 2016 Antalya genel teması ve hedefleri

ile ilgili aynı zamanda EXPO 2016 Antalya alanı ve AIPH kuralları ile uyumlu bahçe bitkile-
rinin ve bunların üretimini, kullanımını temsil ve teşvik eden nesne ve ürünlerin EXPO 2016
Antalya’ya katılımı kabul edilir.

(2) Resmî ve özel katılımcılar, sergi alanı tahsisine ilişkin organizatöre yapacakları baş-
vurularında, kendi sergileri ile ilgili genel tema ve temanın içeriğini görsel sunumlarla anlatan
açıklamalara yer verirler. Temanın EXPO 2016 Antalya’nın genel temasıyla uyumlu olması
gerekir.

(3) Temaya ilişkin açıklamalarda aşağıda belirtilen bilgiler bulunur.
a) Sergi temasının tanımı.
b) Serginin türü (kapalı alan/açık alan sergisi).
c) İhtiyaç duyulan sergi alanı.
ç) Kapalı ya da açık alanda serginin süresi.
d) Sergilenecek malzemelerin türü, hacmi ve tasarımı, gerekli olan hizmetler veya arzu

edilen yerel koşullar.
e) Stant tasarımcısının ismi, stanttaki yenilikler ve benzeri gerekli ve tamamlayıcı bil-

giler.
f) Toplu özel katılım söz konusu ise sorumlu kişinin isim ve adres bilgileri.
g) Gerekli görülmesi halinde sorumlu ülke komiserinin sergiye katılım onayı.
(4) Temaya ilişkin açıklamalar organizatör tarafından incelenir. Resmî ya da özel katı-

lımcılara inceleme sonucu hakkında yazılı olarak bilgi verilir.
(5) Organizatör veya resmî ya da özel katılımcılar tarafından temanın veya temaya iliş-

kin açıklamanın değiştirilmesi ya da geliştirilmesi talep edilirse yapılacak değişiklikler de ye-
niden incelemeye sunulur.

(6) İnceleme sonucu belirlenen nihaî tema organizatör tarafından onaylanır. Temanın
onaylanmasından sonra resmî ve özel katılımcıya sergi alanı tahsis edilir.

(7) Resmî ya da özel katılımcıların organizatörden özel bir sergi alanı tahsis etmesini
talep etme hakları yoktur.
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(8) Organizatör tarafından belirlenecek bir zamanda resmî ve özel katılımcılar temala-
rını geliştirip detaylandırdıkları sergi taslak planlarını organizatörün onayına sunarlar.

(9) Sergi taslak planında, tema ile ilişkili olarak serginin tüm aşamalarına ve tatbikine
ilişkin detaylı açıklamalara yer verilir.

(10) Organizatör resmî ve özel katılımcılara yazılı onay göndermeden önce sergi taslak
planının içeriğinin daha önce onaylanan nihaî tema ile uyumluluğunu kontrol eder.

(11) İncelemeler sonucu taraflar sergi taslak planının revize edilmesi veya tamamlan-
masına karar verir ise yapılan değişiklikler de tekrar organizatörün onayına sunulur.

(12) Tema veya sergi taslak planı üzerinde organizatör ve resmî veya özel katılımcılar
arasında çıkacak anlaşmazlıklar, AIPH kurallarının 7 nci bölümü ve bu Yönetmeliğin 9 uncu
maddesi hükümleri doğrultusunda karara bağlanmak üzere Sergi Komiserine bildirilir.

Resmî ve özel katılımcı sözleşmesi
MADDE 13 – (1) EXPO 2016 Antalya’da yer almak isteyen resmî katılımcılar, tema

beyanları ve sergi planları onaylandıktan sonra Sergi Komiseri ile bir katılım sözleşmesi ak-
dederler. Sergi alanının tahsisi, katılım sözleşmesi imzalanıncaya kadar bağlayıcı değildir.

(2) EXPO 2016 Antalya’ya katılmayı talep eden özel katılımcılar 12 nci maddede yer
alan hükümler doğrultusunda organizatöre başvuruda bulunurlar. Tüm özel katılımcıların yasal
temsilcileri, Sergi Komiseri ile katılım sözleşmesi akdederler. Özel durumlarda organizatör ay-
rıntılı bir sözleşme imzalanmasını talep edebilir.

(3) Resmî katılımcı, EXPO 2016 Antalya’ya özel katılımcı olarak kabul edilmesi ha-
linde organizatörden herhangi bir talepte bulunamaz.

BEŞİNCİ BÖLÜM
Sergi Alanları

Sergi seçenekleri
MADDE 14 – (1) Organizatör, resmî katılımcılar ile özel katılımcıların kullanımına

açık olacak EXPO 2016 Antalya alanı içerisinde yer alan açık alanları, mevcut binalar içeri-
sindeki alanları ve yerleşimleri belirler.

Kapalı mekân çiçek ve bitki sergileri
MADDE 15 – (1) Kapalı mekân sergileri EXPO 2016 Antalya alanı içerisindeki sa-

lonlarda yapılır. Kapalı mekân sergileri değişen biçimlerde ve farklı temalarla bahçe bitkileri
ürünleri ve hizmetlerinin sunumu şeklindedir. EXPO 2016 Antalya süresince, aylık, haftalık
ve günlük olarak değişen çeşitli kapalı mekân gösterileri yapılır. Gösterilerin tarihleri organi-
zatör tarafından ayrıca duyurulur.

(2) Çiçek ya da bitki gösterilerine katılım başvurusu 13 üncü maddede yer alan hüküm-
ler uyarınca, ilgili kapalı mekân gösterisinin yapılmasından en az oniki hafta önce organizatöre
sunulur.

(3) Resmî ve özel katılımcılar stantlarını kendileri kurarlar ve kurulum maliyetlerini
karşılarlar. Resmî ve özel katılımcılar stant tasarımı için bir stant tasarımcısıyla anlaşabilir.
Bazı hallerde ise masrafları kendilerince karşılanmak suretiyle stant tasarımının yaptırılması
için organizatörle de anlaşabilirler.

(4) Resmî ve özel katılımcılar, standın tasarımının genel tasarımla bağdaşır şekilde ol-
masını sağlar. Aksi durumlarda organizatör maliyeti resmî veya özel katılımcı tarafından kar-
şılanmak üzere kurulmuş olan stantta değişiklikler yapmaya ya da standın kaldırılması kararını
vermeye yetkilidir.
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(5) Stantların inşa süreci, sözleşme imzalandıktan sonra ya da organizatör tarafından
kapalı mekân bitki ve çiçek sergilemesine katılımları yazılı olarak onaylandıktan sonra resmî
veya özel katılımcıya uygun zamanda ulaştırılacak kurulum ve sökme rehberlerinde belirtilir.

(6) Stant, sergi süresince resmî ve özel katılımcı tarafından muhafaza edilir. Bu görevin
üçüncü şahıslara yaptırılması halinde organizatör bilgilendirilir.

(7) Sergilenme kalitesi bozulan ürünler masrafları kendilerine ait olmak üzere resmî
katılımcı ve özel katılımcı tarafından değiştirilir veya yenilenir. Organizatörün uyarısı ile ka-
tılımcı sergilenen ürünün değiştirilmesini veya kaldırılmasını sağlar.

(8) Organizatör, ortak alanlar ve hollerdeki temizlik, atıkların toplanması, ışıklandırma
ve iklimlendirme hizmetlerini sağlar.

(9) Resmî ve özel katılımcıların stantlarının bakımına ilişkin özel istekleri organizatörle
yapılacak ayrı bir anlaşma ile belirlenir ve tüm masrafları resmî veya özel katılımcı tarafından
ödenir.

(10) Resmî ve özel katılımcılar, organizatör tarafından belirlenen süre içerisinde stant-
ların sökülmesinden sorumludurlar.

(11) Organizatör, sökülme işinin başlama zamanını, kurulum ve sökme rehberinde be-
lirler. Resmî ve özel katılımcıların, sergileme süresince stantlarında bulunmaları esastır.

(12) Standın söküm işleminin üçüncü bir şahsa devredilmesi ya da söküm işleminin
zamanında bitirilemeyecek olması hallerinde organizatör en kısa sürede bilgilendirilir. Söküm
işleminin zamanında bitirilememesi durumunda organizatör, masrafları resmî veya özel katı-
lımcı tarafından karşılanmak üzere standı söker.

(13) Kurulum ve söküm rehberinde belirtilen tarihten önce stantların söküm işlemine
izin verilmez.

(14) Organizatörün onayı alınmadan sergi alanındaki sergiler ve sunumlar satılamaz ya
da üçüncü şahıslara devredilemez.

Açık alan sergileri
MADDE 16 – (1) EXPO 2016 Antalya süresince açık alan sergilemeleri aşağıda belir-

tilen şekilde düzenlenir.
a) Resmî katılımcı bahçeleri.
1) Her bir resmî katılımcının, EXPO 2016 Antalya temasına katkı sağlayacak şekilde,

kendi ülkesine has doğal peyzajını yansıtan bir milli bahçe sergilemeleri esastır. Her ülkenin
bahçesinde, o ülkenin kültüründen ve peyzajından unsurlar bulundurulur ve bahçenin tasarımı
şekillendirilir.

2) Resmî katılımcılar, ulusal peyzajlarının güzelliklerini ve özelliklerini sergilerken
aynı zamanda kendi ülkelerinin turizm tanıtımını yapabilirler.

3) Resmî katılımlarda, bahçe tasarımları ile çeşitli kültürler temsil edilir.
b) Özel katılımcı bahçeleri.
1) Özel katılımcı bahçeleri EXPO 2016 Antalya temasına katkı sağlayacak şekilde dü-

zenlenir.
(2) Sergi alanında en uygun alanın tahsis edilebilmesi için 12 nci madde hükümleri

doğrultusunda resmî ve özel katılımcıların tema beyanlarının organizatöre mümkün olan en
kısa sürede sunulması gerekir.

(3) Organizatör, resmî ve özel katılımcılar için sergi alanını ücretsiz olarak kullanıma
hazır hale getirir.

(4) Organizatör, resmî ve özel katılımcıların sergi alanlarının zemininin, en yakın yol
ya da sokağa kadar ve dikime uygun olacak şekilde toprak ile kaplanmasını sağlar.
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(5) Resmî ve özel katılımcılar, maliyeti kendilerince karşılanmak üzere, EXPO 2016
Antalya süresince kendi bahçe veya binalarının kurulmasını, düzenlenmesini ve bakımını sağlar.

(6) Söküm işlemleri tamamlandığında resmî ve özel katılımcı, sergi alanını organizatöre
kendisine ilk tahsis edildiği haliyle teslim eder.

(7) Açık sergi alanında, çiçek soğanları, mevsim çiçekleri, yetiştiricilik için uygun fi-
danlar ve yıllık sarmaşıklar ve serpme bitkiler, endemik bitkiler, çalılar ve bodur ağaçlar ve
benzeri bitkilerin sergilemeleri yapılır.

Asgari kalite şartları
MADDE 17 – (1) Meyve ve sebze yetiştirilmesine ilişkin birinci sınıf Avrupa Birliği

kalite standartları, Avrupa Birliği kalite standartlarına göre olmayan meyve, sebze ve çalılık
türleri için de birinci sınıf standartlara eşdeğer standartlar aranır.

(2) Süs bitkilerinin, normal pazar kalitesi veya kalite standartlarını belirleyen ilgili Av-
rupa Birliği mevzuatında tanımlanan kalitede olması gerekir.

(3) Kapalı mekân sergilerinde oluşturulacak stantların ve sergilenecek ürünlerin, özel
düzenlemelere ve EXPO 2016 Antalya temasına uygun olması gerekir.

ALTINCI BÖLÜM
Uygulamaya İlişkin Hükümler

Organizatör tarafından sağlanacak genel hizmetler
MADDE 18 – (1) Organizatör, sergi alanında, aşağıda belirtilen genel hizmetleri üc-

retsiz olarak sağlar.
a) İlk yardım.
b) Bir sözleşme ile üçüncü şahıs veya kuruluşlara devredilmediyse ortak alanların ve

yeşil alanların bakımı ve temizliği.
c) Ortak ve yeşil alanlarda atık imhası.
ç) Sergi alanındaki işaret ve yönlendirmeler.
d) Merkezi bir ziyaretçi bilgi sistemi.
e) Sergi alanında güvenlik hizmetleri.
f) Kayıp eşya bürosu.
g) Sergi alanının aydınlatılması.
(2) Birinci fıkranın (a) bendi hariç aşağıda belirtilen durumlarda, genel hizmetler geçici

olarak verilmez.
a) Personel ve sergi alanının güvenliğinin riske girmesi.
b) Sistemlerin tamiratı, değişimi ve güçlendirilmesi.
c) Tedarikte yaşanan dar boğazlar.
ç) Organizatörün kontrolü dışında gelişen zorlayıcı sebepler.
(3) Resmî ve özel katılımcıların kendilerine tahsis edilen sergi alanlarında, güvenlik ve

atık imhası gibi hizmetlerin karşılanmasını talep etmesi halinde, organizatör veya anlaşmalı
üçüncü şahıslar veya kuruluşlar, ücreti karşılığında bu hizmetleri sağlarlar.

Altyapı
MADDE 19 – (1) EXPO 2016 Antalya alanı içerisinde elektrik, su, telekomünikasyon

ve atık suyun uzaklaştırılması gibi hizmetleri sağlayacak genel tedarik sistemlerine yönelik te-
sisler organizatör tarafından sağlanır.

(2) Katılımcılar, kendilerine tahsis edilmiş alanlarda ilgili mevzuat hükümleri uyarınca
sayaçlar, tarife saatleri ve güvenlik cihazları gibi gerekli cihazların EXPO 2016 Antalya ala-
nındaki altyapı sistemi ile bağlantısını kurarlar.
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(3) EXPO 2016 Antalya alanındaki altyapı sistemine yapılacak olan bağlantı, katılım-
cıya tahsis edilmiş olan sergi alanı sınırları içerisinde yapılır.

(4) Katılımcılar kendi sergi alanlarındaki tüm altyapı ve bağlantı çalışmalarını 20 nci
madde hükümlerine göre planlayıp uzman bir şirkete yaptırırlar.

(5) Katılımcıların kurdukları sistemlerin arızalı veya organizatörün koşullarına ve ilgili
mevzuata uygun olmaması durumunda, muhtemel arızalar ve eksikler organizatörün talebi üze-
rine maliyetleri katılımcılar tarafından karşılanmak üzere giderilir.

(6) Bağlantının bedeli, bağlantının ve katılımcının kurdukları tesislerin bakımı ve ta-
miratıyla birlikte tüketim bedeli, katılımcı tarafından karşılanır.

Bina ve tesisler
MADDE 20 – (1) Binalar ve tesisler, Türk kanunlarının ve ilgili mevzuatın iznine ta-

bidir. Çalışmalar başlamadan önce gerekli tüm izin ve ruhsatların alınmış olması gerekir. Baş-
vuru belgelerinin biçim ve içerik olarak Türkiye Cumhuriyeti’nin ilgili mevzuatı hükümlerine
uygun olması gerekir.

(2) Resmî veya özel katılımcılardan bina ya da tesis inşa etmek isteyenler ön tasarım-
larının bir kopyasını ön inceleme için organizatöre sunarlar.

(3) Organizatörün geçici onayından sonra, öntasarım geliştirilerek inşaat izni almak
üzere ilgili formlar ekleriyle birlikte organizatörün teknik bölümüne sunulur.

Kurulum ve söküm
MADDE 21 – (1) Resmî ve özel katılımcı tarafından EXPO 2016 Antalya süresince

sergiye ait malzemeler kaldırılamaz veya sökülemez.
(2) Kapalı ve açık alan sergilemeleri için kurulum ve söküm ile ilgili usul ve esaslar

organizatör tarafından düzenlenecek rehberde belirtilir.
Bitki sağlığı hükümleri
MADDE 22 – (1) Bitki sağlık kontrolüne tabi bitkisel ürün ve diğer maddelerin ülkeye

girişinde ilgili Türk mevzuatına uyulur.
(2) İlgili mevzuat şartlarını sağlamak ve ithal edilen ürünün uygun şekilde taşınmasını

temin etmek üzere, resmî ve özel katılımcılarca, ithal edecekleri bitkiler ve bu bitkilerin ambalaj
malzemelerine ilişkin organizatöre bilgi verilir.

(3) Resmî ve özel katılımcılar ithal edecekleri bitki ve ambalaj malzemelerine ilişkin
listelerini, ülkelerinde paketleme ve nakilden en geç otuz gün önce organizatöre bildirirler.

Gıda sağlığı hükümleri
MADDE 23 – (1) Resmî ve özel katılımcılardan veya üçüncü ülkelerden gelecek gıda

maddelerinin ve hayvansal ürünlerin ithalatı, transiti ve dolaşımı Türk mevzuatı hükümlerine
tabidir.

(2) Sergi alanlarında yiyecek örnekleri sunmak ve satmak isteyen resmî katılımcıların
ilgili Türk mevzuatına uymaları gereklidir.

Vergiler
MADDE 24 – (1) Resmî ve özel katılımcılar EXPO 2016 Antalya’ya katılımlarıyla

bağlantılı olarak tüm vergi ve diğer ücretlendirmeleri, ilgili Türk mevzuatına uygun olarak öde-
mekle yükümlüdürler.

Ticaret hukuku hükümleri
MADDE 25 – (1) EXPO 2016 Antalya alanında ticari faaliyet yürütmek isteyen katı-

lımcıların organizatörün iznini alması ve ilgili Türk mevzuatı hükümlerine uymaları gereklidir.
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Oturma ve çalışma izinleri
MADDE 26 – (1) Resmî ve özel katılımcılar sergilerinin kurulumu, sökümü ve bakımı

için ilgili Türk mevzuatı ve çalışma izinleri hükümlerine uygun olması koşuluyla yabancı işçi
çalıştırabilir.

(2) Resmî katılımcı çalışanları ya da işçileri EXPO 2016 Antalya kapsamında çalışmak
amacıyla geldiklerini ve çalışma sürelerini resmî olarak Sergi Komiserine bildirmelerini mü-
teakip, bu talebin Emniyet Genel Müdürlüğünün uygun görüşünün alınması ve organizatörce
uygun bulunması hâlinde, 27/2/2003 tarihli ve 4817 sayılı Yabancıların Çalışma İzinleri Hak-
kında Kanun hükümleri ile düzenlenen çalışma izni aranmaz.

Sigorta
MADDE 27 – (1) Resmî ve özel katılımcılar ile bayiler, EXPO 2016 Antalya organi-

zasyonu sürecinde oluşabilecek ani ve beklenmedik risklere karşı aşağıda belirtilen sigortaları
yaptırmak zorundadır.

a) Kişisel ve üçüncü şahıs sorumluluk sigortası.
1) Ülke komiseri, yasal sigorta poliçeleri ve sözleşmelerini düzenlettirir; prim ve kat-

kıları öder.
2) Özel katılımcılar veya bayiler bizzat sigorta sözleşmelerinin hazırlanmasından so-

rumludur.
3) Her durumda taşıtlar ile işyeri kazalarına ve genel üçüncü şahıs sorumluluklarına

ilişkin riskler sigorta kapsamına alınmış olmalıdır.
b) Taşınır ve taşınmaz mal sigortası.
1) Resmî ve özel katılımcılar ile bayiler inşa edilmiş binaları, açık ve kapalı mekân ser-

gilemelerini, mobilyaları, ekipmanı ve nezaretinde olan diğer eşyaları hırsızlık, yangın, duman,
infilak, deprem, dâhili su basması, sel, fırtına, yıldırım, yer kayması, kara aracı çarpması ve
benzeri diğer risklere karşı sigorta yaptırmak suretiyle teminat altına almakla yükümlüdür.

c) Diğer sigortalar.
1) Resmî ve özel katılımcı ile bayilerin, organizatörün istemesi halinde benzeri diğer

risklere karşı sigorta yaptırmaları gerekir.
(2) Tüm katılımcıların, sigorta poliçe ve sözleşmelerinin nüshalarını ve primlerinin

ödendiğine dair belgeleri organizatöre vermeleri gerekir.
(3) Tüm katılımcılar, sigorta poliçe ve sözleşmelerini, Türkiye Cumhuriyeti sınırlarına

giriş tarihinden terk edildiği tarihe kadar olan aralığı kapsayacak şekilde düzenlettirirler.
(4) Tüm katılımcılar, sigorta poliçe ve sözleşmelerinde öngörülen kurallara uygun dav-

ranmak ve personelinin de bu sigorta hükümlerini ihlal edecek veya geçersiz kılacak davra-
nışlardan kaçınmalarını sağlayacak tedbirleri alırlar.

Güvenlik
MADDE 28 – (1) Organizatör, EXPO 2016 Antalya alanında güvenlik ve düzenin sağ-

lanması ile yükümlüdür. Öncelikle ziyaretçilerin korunması olmak üzere güvenliğin ve düzenin
sağlanması ve sürdürülmesi için gerekli önlemler alınır.

(2) Resmî ve özel katılımcılar, kendilerine tahsis edilmiş sergi alanlarında, masrafları
kendilerince karşılanmak üzere güvenliğin ve düzenin sağlanmasından ve sürdürülmesinden
sorumludurlar. Öncelikle ziyaretçilerin güvenliği temin edilir.

(3) Resmî ve özel katılımcılar, acil durumlarda organizatöre, kendilerine tahsis edilen
sergi alanına giriş hakkı verirler.
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Erişim ücretleri
MADDE 29 – (1) EXPO 2016 Antalya alanına girişte kullanılacak bilet çeşitlerini ve

ücretlerini organizatör belirler.
Akreditasyon kuralları
MADDE 30 – (1) Akreditasyon kuralları EXPO 2016 Antalya Ajansı tarafından, Ajans

personeli, gönüllüler, resmî katılımcı ülke delegasyonları ve çalışanları, özel katılımcılar, pro-
tokol, medya mensupları, sponsorlar, bayiler, alanda çalışacak firmaların personeli ve araçlar
için düzenlenir.

(2) EXPO 2016 Antalya Ajansının kontrolündeki tüm tesis ve alanlara yetki bazında
akreditasyon kodu verilir.

(3) Akreditasyon kartları BIE ve AIPH kurallarına uygun olarak hazırlanır.
(4) Araç akreditasyonu için ayrı bir kart ve giriş seviyesi belirlenir.
(5) Araçlar için düzenlenen akreditasyon kartları araç içindeki kişileri ve sürücüyü kap-

samaz. Bunların kişisel akreditasyon kartı aranır ve sergi alanına girişte bu karttaki yetkiler
göz önünde bulundurulur.

(6) Organizasyon öncesi ve sırasında, uluslararası katılımcılar ile yapılacak tüm resmî
toplantılarda akreditasyon kartı düzenlenir.

(7) Akredite olmuş tüm kişi, firma ve araçlara ait bilgiler güvenliği sağlanmış bir veri
tabanında saklanır.

(8) Akreditasyon kartları, kaybolma ve yırtılma sebepleri hariç her kişi için sadece bir
defa basılır.

(9) Kaybolan veya yırtılan akreditasyon kartlarının kayıtları tutulur ve akreditasyon iş-
leri ile ilgili yöneticinin onayı ile tekrar basılabilir.

(10) Verilecek olan akreditasyon kartında, kaç gün geçerli olduğu yazılır.
(11) Akreditasyon kartı üzerinde EXPO 2016 Antalya Ajansını temsil eden hologram

logo bulunur.
(12) Günlük geçiş, geçici, seremoni ve benzeri durumlarda akreditasyon kartları Sergi

Komiserinin kararı ile verilir.
(13) Resmî katılımcı ülkelerin, delegasyonlarının akreditasyon kayıtları internet orta-

mında alınır.
(14) Resmî katılımcı ülkelerin, delegasyon üyeleri ve çalışanlarının kayıtlarının doğ-

ruluğu ve kesinliğinden katılımcı ülke komiseri sorumludur.
(15) Resmî katılımcı ülke delegasyonları için konaklama alanlarında akreditasyon mer-

kezleri oluşturulur.
(16) Basılan akreditasyon kartları onaylanmadıkça ilgilisine verilmez.
(17) EXPO 2016 Antalya mevzuatı ve akreditasyon koşulları ile uygunsuzluk tespit

edilmesi durumunda organizatör akreditasyonu geri çekme hakkına sahiptir.
İşletme yükümlülüğü
MADDE 31 – (1) EXPO 2016 Antalya süresince tüm katılımcılar, organizatör tarafın-

dan belirlenecek hizmet saatleri içinde, kendilerine ait sergi ve diğer alan ile tesislerini ziyarete
açık tutmakla yükümlüdür.

YEDİNCİ BÖLÜM
Resmî ve Özel Katılımcıların Ticari Faaliyetleri

Resmî katılımcıların ticari faaliyetleri
MADDE 32 – (1) Organizatör, resmî katılımcılardan, ticari faaliyetlerini serginin düz-

gün bir şekilde devam ettirilmesi sorumluluğu ve bilinciyle yürüteceklerine dair taahhüt alır.
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(2) Resmî katılımcılar özel düzenlemelerde getirilen koşullara uymak kaydıyla kendi-
lerine tahsis edilmiş alanda ülkelerinin özel yemeklerinin servis edildiği restoranlar açabilirler.

(3) Resmî katılımcılar, kendi ülkelerini temsil eden bahçecilik ve EXPO 2016 Antal-
ya’nın ana teması ile bağlantılı fotoğraflar, slaytlar, posta kartları, CD, kitap, pul ve benzeri
turistik malzemeler ve hediyelik eşyalar satabilirler. Kendi ülkelerini temsil eden turistik mal-
zemeler ve hediyelik eşyalar beş ürün grubu ile sınırlıdır. Bir ürün grubundaki değişik parçalar
her durumda tek bir ürün olarak değerlendirilir.

(4) Satılacak ürünlerin listesi, onaylanması için önceden organizatöre iletilir. Ürün çe-
şitlerinde yapılacak değişiklikler de onaya tabidir.

(5) Resmî katılımcılar, kendi ülkelerini temsil eden ücretsiz numune, yiyecek ve içe-
cekler dağıtabilirler. Numunelerin listesi, onaylanması için önceden organizatöre iletilir.

(6) Ticari faaliyetlere, dükkânlara ve restoranlara ayrılan alan, resmî katılımcılara tahsis
edilmiş kapalı alanın %20 sini aşamaz. Bu oran numunelerin üretildiği, dağıtıldığı, depolandığı,
sunulduğu, satıldığı ve ilgili faaliyetler için ayrılan alanları da kapsar. Belirlenen alanlar dışında
ticari faaliyetlere hiçbir şekilde müsaade edilmez. Kapalı alanda yer tahsis edilmemiş resmî
katılımcılara, EXPO 2016 Antalya sergi alanında alternatif bir alan tahsis edilir.

(7) Otomatik satış araçlarının kurulumuna izin verilmez.
Özel katılımcıların ticari faaliyetleri
MADDE 33 – (1) Özel katılımcılar ile organizatör arasında imzalanan sözleşmelerde

açıkça imkân tanınmamışsa, özel katılımcılar EXPO 2016 Antalya alanında ticari faaliyetlerde
bulunamaz.

Resmî katılımcılar tarafından düzenlenecek özel etkinlikler
MADDE 34 – (1) Resmî katılımcılar, serginin teması ile bağlantılı olması koşulu ile

kültürel ve benzeri etkinlikler düzenleyebilirler. Koşullar her bir etkinlik için resmî katılımcı
ve organizatör arasında yapılan sözleşme ile belirlenir.

(2) Etkinliğin çeşidine göre, EXPO 2016 Antalya’nın açılışından en geç doksan gün
öncesine kadar özel etkinliklere ilişkin olarak organizatöre bilgi verilir. Etkinliklerin sorunsuz
olarak gerçekleştirilebilmesine yönelik olarak özel etkinliklerin tarihleri, yeri, teması ve benzeri
diğer önemli bilgiler organizatöre bildirilir.

(3) Resmî katılımcılar, düzenledikleri özel etkinlikler için ücret talep edemezler.
(4) EXPO 2016 Antalya’yı tanıtım amacıyla, organizatör, resmî katılımcılar tarafından

düzenlenen özel etkinliklerin, sesli ve görsel kayıtlarını alma hakkına sahiptir. Bu kayıtların
kullanımı fikrî mülkiyet haklarının ihlali olarak değerlendirilmez.

Sergi kataloğu
MADDE 35 – (1) EXPO 2016 Antalya için bir sergi kataloğu hazırlanır.
(2) Sergi kataloğunun tamamlanması için tüm katılımcılar organizatör ile iş birliği ya-

par. Kataloğun hazırlanması için gerekli bilgiler, yetkililer tarafından organizatöre sunulur.
Sergi kataloğunun basımından önce yetkililer, kataloğun kendileri ile ilgili kısmını onaylar.
Organizatör, kataloğun hazırlanma sürecinde yükümlülüklerini yerine getirmeleri için son ta-
rihleri katılımcılara bildirir.

(3) Resmî katılımcılar masraflarını karşılayarak kendi bölümlerinde sergilenen ürünlere
dair katalog basma ve dağıtma hakkına sahiptir.
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Bilgi tabelaları, afişler ve kurumsal imaj
MADDE 36 – (1) Resmî katılımcılar, sergi alanlarının uygun görülecek yerine milli

bahçelerinin konsepti, sponsorları ve yüklenici firma hakkında bilgiler içeren bir adet tabela
yerleştirebilirler. Tabelanın yeri, boyutu, metin ve metin dilleri organizatör tarafından belirle-
nerek onaylanır. Tabelalarda üçüncü şahıslar ve bilhassa resmî katılımcıların sponsorları ve
yüklenici firma hakkında ilave bilgiye izin verilmez. Bilgilendirme tabelasının boyutu 60 cm
x 90 cm’yi aşamaz. Özel durumlar için ölçü organizatör ile kararlaştırılarak belirlenir.

(2) Özel katılımcı ve bayiler, organizatör ile yazılı bir sözleşme imzalamadan, sergi ala-
nında dış etki yaratan reklam araçları veya işaretleri aracılığı ile kendileri ya da üçüncü şahıslar
hakkında bilgi veremezler. Organizatör ile yapılacak sözleşme sonrası reklam araçları veya
işaretlerinin kullanımının, EXPO 2016 Antalya’nın düzgün ve uyumlu yürütülmesini engelle-
yecek nitelikte olmaması gerekir.

(3) Organizatör, birinci fıkrada bahsedilen resmî katılımcıların tabelalarına ilaveten,
sergi alanında tüm katılımcılara ilişkin yönlendirme levhalarının zamanında ve doğru biçimde
yapılmasını sağlar. Yönlendirme levhaları standart boyutta ve renkte hazırlanır. Organizatör
kayıt zamanında, markaların listesini kontrol ettikten sonra, katılımcılar tarafından beyan edilen
bilgiyi kullanır. Zarar gören veya kaybolan yönlendirme levhalarının yerine organizatör tara-
fından yenileri konulur.

(4) Bitkiler için hazırlanacak etiketlerde, bitkinin botanik ismi, kullanılan Türkçe ismi,
türlerin orijinal isimleri, sergi sahibi ve eğer mümkünse yetiştiricisi veya büyütücüsünün ismine
ilişkin bilgilere yer verilir.

(5) EXPO 2016 Antalya sergi alanında dış mekânı etkileyen sesli ve görsel tanıtım ve
reklam araçlarının kullanımı organizatörün iznine tabidir. İzin dışı kullanımda, organizatör der-
hal uygulamanın durdurulmasını talep edebilir.

(6) El ilanları, broşürler ve benzeri tanıtım malzemeleri sadece tahsis edilen sergi alan-
larında ya da binaların içinde dağıtılabilir.

(7) EXPO 2016 Antalya sergi alanındaki etkinliklere ilişkin reklam ve duyuruların her
biri için ayrı ayrı olmak üzere organizatörden ön izin alınır. Hoparlör kullanımı, organizatörün
yazılı açık iznine tabidir.

Sergi logosunun ve organizatörün diğer belirleyici işaretlerinin kullanımı
MADDE 37 – (1) Resmî katılımcılar, EXPO 2016 Antalya’nın logosunu ve tescilli

marka ve isim hakları gibi organizatörün diğer belirleyici işaretlerini, yalnızca EXPO 2016
Antalya ile ilgili ticari olmayan amaçlar için ücret ödemeden kullanabilirler. Bu hak devredi-
lemez.

(2) Özel katılımcılar ve bayiler EXPO 2016 Antalya logosunu ve tescilli marka ve isim
hakları gibi diğer belirleyici işaretlerini kullanma hakkına sahip değillerdir. Bunların kullanımı,
her bir durum için ayrı ayrı olmak üzere organizatörün yazılı ön onayına tabidir.

Fikrî mülkiyet hakları ve rekabet kuralları
MADDE 38 – (1) Katılımcılar, EXPO 2016 Antalya organizasyonu süresince fikrî mül-

kiyet haklarına ve rekabete ilişkin ilgili Türk mevzuatı hükümlerine uymakla yükümlüdürler.
(2) EXPO 2016 Antalya süresince, bir katılımcı diğer bir katılımcıya karşı fikrî mülkiyet

hakkı ihlalinden ya da rekabete aykırı fiil ve davranışlarından ötürü hukuki bir işlem başlat-
madan önce organizatörü bilgilendirir.

(3) Haklarının açıkça ihlaline maruz kalan bir katılımcı olması veya rekabet yasasının
ihlali durumunda Sergi Komiseri, ihlalde bulunan tarafın görevinin ve ihlale yol açan eylem-
lerin durdurulmasını acilen talep eder.
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(4) Fikrî mülkiyet hakları kapsamında öncelikle aşağıdakiler koruma altındadır.
a) Patentler.
b) Numuneler.
c) Gıda numuneleri.
ç) Koruma altındaki bitki çeşitleri.
d) Markalar.
e) İsimler ve işletme markaları.
f) Telif hakları.
Sergiyle ilgili görsel öğeler
MADDE 39 – (1) Resmî katılımcılara ait ürünlerin, yapıların ve bahçelerin iç ve dış

fotoğrafları veya diğer görsellerinin çoğaltılması veya satışı, ilgili ülke komiserinin iznine ta-
bidir.

(2) Birinci fıkra kapsamındakiler dışında, EXPO 2016 Antalya’ya ilişkin tüm fotoğraf-
ların ve diğer görsellerin bütün veya kısmî olarak çoğaltılması ve satışı organizatörün iznine
tabidir.

(3) Özel katılımcılar ve bayiler, birinci fıkrada belirtilen görselleri organizatörden almak
zorundadır. Katılım sözleşmelerinde aksi bir hüküm bulunmadığı hallerde, özel katılımcılar ve
bayilerce organizatörden alınan bu görsellerin üçüncü kişilere satışı veya kullanımından elde
edilen her türlü gelir organizatöre aittir.

SEKİZİNCİ BÖLÜM
Özel Düzenlemeler ve Hizmet Rehberi

Özel düzenlemeler
MADDE 40 – (1) Organizatör tarafından çıkarılan özel düzenlemeler, talep edilmesi

halinde basılı metin haline getirilir ve ayrıca güncel şekliyle www.expo2016antalya.org.tr ad-
resinde yayımlanır. Özel düzenlemelere ilişkin basılı nihai belgeler her katılımcıya en geç
1/1/2016 tarihine kadar ulaştırılır.

Hizmet rehberi
MADDE 41 – (1) Organizatör, katılımcılar için EXPO 2016 Antalya hazırlıkları ve ka-

tılımları kolaylaştıracak bir hizmet rehberi yayınlar. Hizmet rehberinde ilgili formların yanı
sıra Expo Antalya 2016 kapsamında sunulan hizmetler, iletişim ve adres bilgileri gibi genel
bilgilere yer verilir.

(2) Organizatör hizmet rehberinin son halini www.expo2016antalya.org.tr adresinde
yayımlar.

DOKUZUNCU BÖLÜM
Son Hükümler

Katılımcıların uyacakları düzenlemeler
MADDE 42 – (1) Katılımcıların EXPO 2016 Antalya kapsamındaki faaliyetlerinin tü-

münde, Paris Sözleşmesi hükümlerine, AIPH kurallarına, bu Yönetmelik hükümlerine, ilgili
Türk mevzuatına ve organizatör tarafından çıkarılacak özel düzenlemelere uymaları gerekir.
Bu düzenlemelerde yer almayan hususlarda karar verme yetkisi organizatöre aittir.

(2) Tüm anlaşmalar, taahhütler ve düzenlemeler ancak organizatör tarafından yazılı ola-
rak onaylandıktan sonra geçerli olur.

Yürütme
MADDE 43 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürürlük
MADDE 44 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı

yürütür.
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İller Bankası Anonim Şirketinden:

İLLER BANKASI ANONİM ŞİRKETİ İNSAN KAYNAKLARI YÖNETMELİĞİNDE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 4/1/2013 tarihli ve 28518 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İller Ban-

kası Anonim Şirketi İnsan Kaynakları Yönetmeliğinin 23 üncü maddesinin ikinci fıkrasında

yer alan “beş yıl” ibaresi “üç yıl” olarak değiştirilmiştir. 

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Yönetim Kurulu yürütür.

—— • ——
Abant İzzet Baysal Üniversitesinden:

ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ TÜRKÇE ÖĞRETİMİ UYGULAMA

VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı Abant İzzet Baysal Üniversitesi Türkçe Öğ-

retimi Uygulama ve Araştırma Merkezinin örgütlenme, işleyiş, görev, yetki ve sorumlulukla-

rıyla ilgili ilkeleri düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Abant İzzet Baysal Üniversitesi Türkçe Öğretimi Uy-

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

netim organlarının görev, yetki ve sorumluluklarına ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

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

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

maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Birim sorumluları: Merkez çalışmalarının programlanmasından ve uygulanmasından

sorumlu öğretim elemanlarını,

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

4/1/2013 28518

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

19/3/2013 28592
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b) İdari koordinatör: Merkezin idari işlerini yürütmekle görevli personeli,

c) Merkez (AİBÜ TÖMER): Abant İzzet Baysal Üniversitesi Türkçe Öğretimi Uygu-

lama ve Araştırma Merkezini,

ç) Müdür: Merkezin Müdürünü,

d) Rektör: Abant İzzet Baysal Üniversitesi Rektörünü,

e) Üniversite: Abant İzzet Baysal Üniversitesini,

f) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amaçları ve Etkinlik Alanları

Merkezin amaçları ve etkinlik alanları

MADDE 5 – (1) Merkezin amaçları ve etkinlik alanları şunlardır:

a) Yurt içinde ve yurt dışında Türkçeyi öğretmek, dil öğretme etkinliklerine destek ol-

mak üzere Türkiye’yi ve Türk kültürünü tanıtmak ve bu amaçla ilgili mevzuat hükümlerine

göre şubeler açmak.

b) Yurt dışında yaşayan ve ülkeye dönen veya halen yurt dışındaki Türk çocuklarına ve

yetişkinlere Türkçe öğretmek.

c) Türkçenin öğretimi konusunda uygulamalar ve araştırmalar yaparak programlar ha-

zırlayıp yöntemler geliştirmek; bu konuyla ilgili yurt içindeki ve yurt dışındaki çeşitli kurum

ve kuruluşlarla ortak çalışmalar yapmak.

ç) Türkçenin öğretimiyle ilgili araştırma ve uygulamaları desteklemek; yapılan araştır-

ma ve uygulamaları duyurmak için seminer, kurs ve toplantılar düzenlemek.

d) Türkçenin öğretimine yönelik öğretim araçları hazırlamak; kitap, dergi, bülten, rapor,

proje, broşür yayımlamak.

e) Uluslararası ikili anlaşmalar çerçevesinde ilgili kamu kurum ve kuruluşları ile özel

sektör kuruluşları ve Türkiye’deki üniversitelerin ilgili birimleri ile Türkçenin öğretimi konusunda

çalışmalar yaparak ortak eğitim-öğretim, araştırma ve uygulama yapmak, yayım çıkarmak.

f) Türkçenin öğretimi konusundaki gelişmeleri yakından izlemek amacıyla yurt içinde

ve yurt dışında seminer, çalıştay ve benzeri çeşitli etkinlikler düzenlemek ve bu tür çalışmalara

katılmak.

g) Türkçenin öğretimiyle ilgili projeler geliştirmek, bu alanda hazırlanan ulusal ve ulus-

lararası projelere ortaklık etmek.

ğ) Yurt dışındaki üniversitelerin Türkoloji bölümü öğrencilerine ve Türkiye’deki üni-

versitelerin Türkçe Eğitimi/Türkçe Öğretmenliği, Türk Dili ve Edebiyatı, Dilbilim ve Yabancı

Diller Bölümleri öğrencilerine ve mezunlarına mesleki deneyime yönelik uygulama program-

ları düzenlemek, gerektiğinde bu çalışmalarla ilgili sertifikalar vermek.

h) Kurum ve kuruluşların istekleri doğrultusunda dil sınavları düzenlemek.

ı) Türkçeyi öğretmek ve yabancılara Türkiye’yi ve Türk kültürünü tanıtmak amacıyla yurt

içi ve yurt dışında geziler düzenlemek, öğretim elemanlarına ve öğrencilere ödüller vermek.
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları

MADDE 6 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Müdür.

b) Müdür yardımcıları.

c) Yönetim Kurulu.

ç) Birim sorumluları.

Müdür ve görevleri

MADDE 7 – (1) Müdür, Rektör tarafından Üniversitenin Türkçe eğitimi ve öğretimi

alanında bilimsel faaliyetleri olan öğretim üyeleri arasından üç yıl süreyle görevlendirilir. Süresi

sona eren Müdür aynı yöntemle yeniden görevlendirilebilir.

(2) Müdüre çalışmalarında yardımcı olmak üzere Üniversitede görevli öğretim eleman-

ları arasından iki kişi üç yıl için Müdür tarafından müdür yardımcısı olarak görevlendirilir.

Müdür, görevi başında bulunmadığı zamanlarda yardımcılarından birisini yerine vekil bırakır.

Müdür yardımcıları, gerekli görüldüğü hallerde Müdür tarafından değiştirilebilir. Vekâlet altı

aydan fazla sürerse Rektör yeni Müdür görevlendirir. Müdürün görev süresinin dolması veya

herhangi bir sebeple görevinden ayrılması halinde müdür yardımcılarının da görev süresi sona

erer.

(3) Müdürün görevi şunlardır:

a) Merkezi temsil etmek, kurullara başkanlık etmek ve kurullarda alınan kararları uy-

gulamak.

b) Her eğitim-öğretim yılı sonunda ve Rektör tarafından istenildiğinde, Merkezin du-

rumu ve işleyişi hakkında Rektöre rapor sunmak.

c) Merkezin araştırma ve uygulama etkinliklerini denetlemek ve bunlarla ilgili ortaya

çıkan ihtiyaçları ve önerileri Rektöre iletmek.

(4) Müdür; Merkezin öğretim kapasitesinin verimli bir şekilde kullanılmasından ve ge-

liştirilmesinden, eğitim-öğretim, araştırma, uygulama, yayın etkinlikleri ve sınavların düzenli

bir şekilde yürütülmesinden; bütün faaliyetlerin gözetim ve denetiminin yapılmasından ve so-

nuçlarının alınmasından Rektöre karşı birinci derecede sorumludur.

Müdür yardımcıları ve görevleri

MADDE 8 – (1) Müdür yardımcıları Merkezin işleyişinde ve çalışmaların yürütülme-

sinde Müdürle birlikte çalışırlar.

Yönetim Kurulu ve görevleri

MADDE 9 – (1) Yönetim Kurulu; Müdür, müdür yardımcıları ile Üniversitede görevli,

Merkezin çalışma alanı ile ilgili öğretim elemanları arasından Rektör tarafından görevlendirilen

iki kişi olmak üzere toplam beş üyeden oluşur.
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(2) Yönetim Kurulu üyelerinin görev süresi üç yıldır. Herhangi bir nedenle ayrılan üye-

nin yerine aynı usulle yenisi görevlendirilir. Görev süresi biten üyeler aynı usulle yeniden gö-

revlendirilebilir. Yönetim Kurulu toplantılarına üst üste üç defa izinsiz ve mazeretsiz katılmayan

üyenin üyeliği, Yönetim Kurulu kararı ile sona erdirilir. Görev süresi bitmeden üyeliği herhangi

bir nedenle sona eren üyelerin yerine kalan süreyi tamamlamak üzere Rektörce yenisi görev-

lendirilir.

(3) Yönetim Kurulu Müdürün çağrısıyla salt çoğunlukla toplanır. Kararlar toplantıya

katılanların salt çoğunluğu ile alınır. Toplantılarda her üye oyunu kabul veya ret şeklinde verir,

çekimser oy kullanamaz. Oyların eşitliği halinde Müdürün kullandığı oy yönünde çoğunluk

sağlanmış sayılır. Toplantılara idari koordinatör, proje yürütücüleri ve Merkezin araştırma-ge-

liştirme etkinliklerinde yürütücü/koordinatör görevi olan öğretim elemanları ve idari personel

oy hakları olmadan katılabilirler.

(4) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin eğitim-öğretim, bilimsel araştırma ve yayın faaliyetleriyle ilgili karar al-

mak, bu faaliyetlere ilişkin esasları belirlemek.

b) Merkezin yıllık eğitim-öğretim programını ve akademik takvimini inceleyerek karara

bağlamak.

c) Merkezde görev yapacak öğretim elemanlarının alımı ve yetiştirilmesiyle ilgili ilke-

leri belirlemek.

ç) Merkezde görev yapmakta olan öğretim elemanlarının hizmet içi eğitim programla-

rını düzenlemek.

d) Birimlerin kurulmasıyla ilgili esasları belirlemek.

e) Merkezde eğitim, araştırma ve yayın çalışmaları için çalışma grupları ve eğitim ko-

ordinatörlükleri kurmak.

f) AİBÜ TÖMER kurslarında uygulanacak ücretler ve indirimlerle ilgili Rektöre öne-

rilerde bulunmak.

g) Yeni şubeler açılması,  mevcut şubelerden gerekli görülenlerin kapatılması  konu-

sunda Rektöre önerilerde bulunmak.

ğ) İlgili mevzuat hükümlerine göre şubelerin kuruluş ve işleyişi hakkında ilkeleri be-

lirlemek, hazırlamak ve hazırlanan esasları Üniversite Yönetim Kuruluna sunmak.

Birim sorumluları ve görevleri

MADDE 10 – (1) Merkezde, eğitim ve öğretim faaliyetlerinin yürütülmesi için öğrenci

sayısına göre birimler oluşturulur ve yeter sayıda birim sorumlusu görevlendirilir. Söz konusu

birimlerin kurulması ile ilgili esaslar Yönetim Kurulu tarafından belirlenir.

(2) Birim sorumlusu, Müdür tarafından Merkezde eğitim-öğretim faaliyetlerinde görev

alan öğretim elemanları arasından üç yıl için görevlendirilir. Süresi biten birim sorumlusu aynı

yöntemle yeniden görevlendirilebilir. Birim sorumlusu kendi bölümünde görev yapan öğretim

elemanları arasından, üç yıl için kendisine yardımcı olmak üzere Müdürün onayıyla en çok iki

yardımcı görevlendirebilir.
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(3) Birim sorumlularının görevleri şunlardır:

a) AİBÜ TÖMER şubelerinde bölümüyle ilgili eğitim-öğretimi planlamak, bilimsel ça-

lışmaları düzenlemek, izlemek.

b) Öğretim elemanlarını üst makamların kararları ile ilgili bilgilendirmek, yönlendirmek

ve görevlendirmek, sınav sorularının hazırlanması, ölçme-değerlendirme gibi eğitim-öğretimle

ilgili teknik ilkeleri belirlemek, uygulamaları denetlemek.

c) Merkez birimleri ile ortak çalışmalar yürütmek, hizmet içi eğitim çalışmalarını dü-

zenlemek ve yürütmek.

ç) Yeni öğretim elemanı alımıyla ilgili sınavları hazırlamak, değerlendirmek, aday öğ-

retim elemanlarını göreve hazırlayıcı programlar düzenlemek.

d) Kendi birimi ile ilgili eğitim-öğretim etkinliklerini denetlemek ve öğretim eleman-

larının başarı durumlarını izlemek.

(4) Birim sorumluları bu çalışmaların programlanması ve uygulanmasından doğrudan

Müdüre karşı sorumludur.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Dil kursları

MADDE 11 – (1) Merkezdeki kursların türü, süreleri ve içerikleri, bu kurslara ait dö-

nemler, düzeyler, kurlar, kurların haftalık ders saati ağırlıkları, kayıt koşulları, kurslarda kul-

lanılacak öğretim araçlarının hazırlanması ve seçimi, kurs dönemlerinin sonlarında veya ba-

ğımsız uygulanacak sınavların türü, içerikleri ve uygulanma süreçleri, kurslarda görev alacak

okutmanların seçimi, bu okutmanların eğitimi ve kurslara hazırlanması gibi eğitimsel konular

Yönetim Kurulu tarafından belirlenir.

Personel ihtiyacı

MADDE 12 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı, Müdürün öne-

risi üzerine 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesine göre Rektör tarafından görevlendirilecek

personel tarafından karşılanır.

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 13 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde ilgili diğer mevzuat

hükümleri ile Senato ve Yönetim Kurulu kararları uygulanır.

Yürürlük

MADDE 14 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Abant İzzet Baysal Üniversitesi Rektörü

yürütür.
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Batman Üniversitesinden:
BATMAN ÜNİVERSİTESİ BATMAN VE ÇEVRESİ SOSYAL  ARAŞTIRMALAR

UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Batman Üniversitesi Batman ve Çevresi Sos-

yal Araştırmalar Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim
organlarına ve bu organların görevlerine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Batman Üniversitesi Batman ve Çevresi Sosyal Araş-

tırmalar Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organla-
rına, yönetim organlarının görevlerine ilişkin hükümleri kapsar.

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

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

Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Merkez (BSAM): Batman Üniversitesi Batman ve Çevresi Sosyal Araştırmalar Uy-

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

İKİNCİ BÖLÜM
Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları

Merkezin amaçları
MADDE 5 – (1) Merkezin amaçları şunlardır:
a) Tarihi ve kültürel miras kapsamında değerlendirilebilecek her tür kalıtı, erişilen im-

kanlar ölçüsünde araştırmak ve belgelemek, elde edilecek bilimsel inceleme sonuçları ile Üni-
versitenin ilgili bölüm ve enstitülerinde tarihi ve kültürel miras konulu eğitim-öğretim ve araş-
tırma faaliyetlerine altyapı niteliğinde veri tabanı oluşturmak, Merkez bünyesinde bir ihtisas
kütüphanesi, yazılı ve dijital dokümantasyon arşivi kurmak ve bu arşiv ve kütüphaneye özel
ve kamu kuruluşu ile şahıslarda bulunan yazma ve matbu eserlerin, bağış, satın alma ve kop-
yalama suretiyle akışının sağlanması, Merkez tarafından yayımlanacak olan akademik araştırma
dergisi, elektronik posta, bülten ve benzeri vasıtalarla, araştırma yapan kişilere, kurumlara ulaş-
tırmak, ayrıca konferans, panel ve sempozyumlar aracılığıyla geniş halk kitlelerine sunmak,

b) Orta Doğu ülkeleri ile ortak tarih, kültür ve sosyal birikimimizin incelenmesi, mevcut
birlikteliğin geliştirilmesi ve ortak paydalarımız üzerine bilgi üretimi ile beraber bu konuda
uzman kadro yetiştirilmesine katkı sağlamak,
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c) Ulusal ve uluslararası konularda siyasi, ekonomik, kültürel, sosyal ve hukuki nitelikli
bilimsel araştırma ve çalışmalar yapmak, yurt içi ve yurt dışındaki ilgili kurum ve kuruluşlarla
birlikte ortak projeler yürüterek bilgi birikiminin oluşturulması ve paylaşılmasını sağlamak.

Merkezin faaliyet alanları
MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:
a) Batman ili ve çevresinin tarihi, kültürel, ekonomik ve siyasi özelliklerinin ve potan-

siyelinin araştırılması ve bu yolla ülkemizin bölge ile ilgili yürüteceği farklı ilişkilerin ihtiyaç
gösterebileceği bilgiyi üretmek,

b) Merkezin amaçları doğrultusunda, yurt içi ve dışındaki faaliyet alanına giren konu-
larda çalışmaları güncel olarak izlemek ve paylaşmak,

c) Bölge halkları ve akademik kadroları arasındaki kültürel ve sosyal paylaşım ve et-
kileşimin arttırılmasına katkı sağlamak,

ç) Akademik bilgi üretiminde var olan batı-merkezli ve kimi zaman oryantalist söylem
ve siyasal-kültürel pratikleri dengeleyecek ve ortadan kaldıracak daha objektif ve çok-kültürlü
bir bilimsel bilgi üretimi ve paylaşımının ortaya çıkmasına katkıda bulunmak,

d) Tarihi ve kültürel miras araştırmaları alanında çalışmalar yapmak, tarihi ve kültürel
mirası belgeleme konusunda uygulamalar yürütmek, yeni disiplinlerarası araştırma yöntemleri
geliştirmek, lisans ve lisansüstü programlarında tarihi ve kültürel miras konulu öğretim veren
bölüm ve enstitülerle işbirliği yapmak, sosyal etkinlikler gerçekleştirmek, bireysel/grup araş-
tırmaları ile kuruluşlarca bu konularda yapılan bilimsel projelere olanaklar ölçüsünde akademik
destek sağlamak,

e) Faaliyet alanına giren disiplinlerarası araştırma projelerinin geliştirilmesinde ve uy-
gulamaya konulmasında koordinasyonu sağlamak,

f) Merkezin faaliyet alanı ile ilgili konularda araştırmacılara, bilimsel ve güncel stan-
dartlar içerisinde destek sağlamak, tarihi ve kültürel miras kapsamında değerlendirilebilecek
her tür kalıtın temel bilgilerine ulaşabilmeleri için yazılı ve dijital arşivler oluşturmak,

g) Öğrencileri tarihi ve kültürel mirası belgeleme araştırmalarına yöneltmek, araştırma
ve belgeleme yöntemleri konusunda eğitim vermek, öğrencilerin araştırma projelerinin uygu-
lanmasına yardımcı olmak, tez, staj, seminer ödevi gibi bilimsel etkinliklerine imkanlar ölçü-
sünde destek sağlamak, Üniversitenin akademik birimleri ile disiplinlerarası projeler geliştir-
mek ve yapılacak çalışmaları özendirmek,

ğ) Batman ili ve çevresinin sosyal konularda gelişimine yönelik her düzeyde eğitim
programları, ulusal ve uluslararası olmak üzere kongre, sempozyum, kolokyum, konferans, pa-
nel, seminer, gezi, söyleşi, kurs, sergi, anma günleri gibi bilimsel toplantı ve yayın faaliyetlerini
tek başına, ikili ve çoklu olarak gerçekleştirerek veya gerçekleştirilmesine katkıda bulunarak
karşılıklı bilgi ve görüş alışverişinde bulunmak,

h) Batman ili ve çevresi hakkında yapılan ulusal ve uluslararası yayınları değerlendi-
rerek, referans kaynağı olabilecek bir kütüphane ile film, fotoğraf, slayt ve benzeri belgelere
dayalı arşiv ve dokümantasyon birimi kurmak, yapılan çalışmaları Türkçe’ye çevirerek yayım-
lamak, içerik analizleri yapmak, elektronik ortamda Türkçe ve İngilizce özetlerini yayımlamak
ve alan araştırmaları yapmak,

ı) Araştırmalar için gerekli imkanları sağlamak amacıyla; Merkezin altyapısını hazır-
lamak, dijital dokümantasyon için elektronik donanım ve yazılımları hazırlamak, araştırma ve
uygulama ofisi kurmak,
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i) Bilimsel ve sosyal çalışmaları teşvik edici etkinlikler düzenlemek,
j) Yurt içi ve yurt dışında bu alanda çalışmaları bulunan resmi ve özel kuruluşlarla ile-

tişim kurarak, müşterek çalışmalar yapmak ve bilgi alışverişinde bulunmak,
k) Merkez çalışma alanının kapsadığı konularda ulusal ve uluslararası kurum ve kuru-

luşlarla işbirliği yaparak, kamu ve özel sektörün ihtiyaç duyduğu alanlarda karşılaştıkları so-
runların çözümüne yönelik çalışmalar yapmak, tarihi ve kültürel mirasın korunmasına yönelik
bilimsel görüş vermek ve rapor yazmak, istekte bulunan resmi veya özel sektör kurum ve ku-
ruluşlarına danışmanlık hizmeti vermek.

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; Merkezin çalışma alanı ile ilgili konularda uzman ve dene-

yimli Üniversite öğretim üyeleri arasından, Rektör tarafından üç yıl için görevlendirilir. Süresi
dolan Müdür yeniden görevlendirilebilir. Müdür, Merkezin çalışmalarının düzenli olarak yü-
rütülmesinden ve geliştirilmesinden sorumludur.

(2) Müdürün önerisi ile Müdüre çalışmalarında yardımcı olmak üzere, Merkezin faaliyet
alanı ile ilgili Üniversitede görevli öğretim elemanları arasından iki kişi, üç yıl için Rektör ta-
rafından Müdür yardımcısı olarak görevlendirilir. Rektör gerektiğinde aynı usulle Müdür yar-
dımcılarını değiştirebilir.

(3) Müdür görevi başında bulunmadığı zamanlarda yardımcılarından birini vekil bırakır.
Vekalet altı aydan fazla sürerse yeni Müdür görevlendirilir. Müdürün görevi sona erdiğinde
yardımcılarının da görevi sona erer.

Müdürün görevleri
MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:
a) Merkezi temsil etmek,
b) Merkezin çalışmalarının düzenli olarak yürütülmesini ve geliştirilmesini sağlamak,
c) Yönetim Kuruluna başkanlık etmek,
ç) Merkezin faaliyet raporunu ve bir sonraki yıla ait yıllık çalışma programını hazırla-

mak ve Yönetim Kurulunda onaylanmış şekliyle Rektöre sunmak,
d) Merkez çalışmalarının gerektirdiği görevlendirmeleri yapmak.
Yönetim Kurulu
MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu; Müdürün başkanlığında müdür yardımcıları ve

Müdürün önerisi üzerine Rektör tarafından, Merkezin faaliyet alanı ile ilgili çalışmaları bulunan
Üniversite öğretim üyeleri arasından üç yıl süre ile görevlendirilen dört öğretim üyesi olmak
üzere toplam yedi üyeden oluşur. Süresi biten üye yeniden görevlendirilebilir. Herhangi bir ne-
denle görevinden ayrılan üyenin yerine aynı yöntemle yeni bir üye görevlendirilir.

(2) Yönetim Kurulu, Merkezin faaliyetleri ile ilgili esasları belirler. Yönetim Kurulu
yılda en az iki kez olağan ve gerektiğinde Müdürün çağrısı üzerine olağanüstü toplanır. Yönetim
Kurulu, salt çoğunlukla toplanır ve kararlar oy çokluğu ile alınır.
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Yönetim Kurulunun görevleri
MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:
a) Merkezin çalışmalarıyla ilgili plan ve programların hazırlanmasını ve uygulanmasını

sağlamak,
b) Merkezin yatırım, plan ve bütçe tasarısını hazırlamak ve onaylanmak üzere Rektöre

sunmak,
c) Merkez elemanlarının eğitim, uygulama, araştırma, hizmet üretimi ve yayım konu-

larındaki isteklerini değerlendirip önerilerde bulunmak,
ç) Gerekli hallerde Merkezin faaliyetleriyle ilgili geçici çalışma grupları kurmak ve

bunların görevlerini düzenlemek,
d) Müdürün, Merkezin yönetimi ile ilgili getireceği bütün işleri değerlendirerek karar

almak,
e) İlgili mevzuatla verilen diğer çalışmaları yapmak.
Danışma Kurulu ve görevleri
MADDE 12 – (1) Danışma Kurulu; Merkezin faaliyet alanlarında deneyimli Üniver-

sitenin veya diğer üniversitelerin öğretim elemanları ile istekleri halinde ilgili kurum ve kuru-
luşlardaki uzman kişiler arasından seçilir. Danışma Kuruluna seçilme ve üyeliğe son verme,
Yönetim Kurulunun salt çoğunluğunun kararı ile olur. Danışma Kurulu en fazla on beş üyeden
oluşur.

(2) Danışma Kurulu Müdürün çağrısı üzerine yılda en az bir kez olağan olarak toplanır.
Müdür gerekli gördüğü takdirde Danışma Kurulunu olağanüstü olarak da toplantıya çağırabilir.
Danışma Kuruluna Müdür başkanlık eder.

(3) Danışma Kurulunun görevleri; Merkezin faaliyetleri ile ilgili olarak Yönetim Ku-
rulunun ihtiyaç duyduğu konularda değerlendirmeler yapmak ve istişari nitelikte görüş ve öne-
rilerde bulunmaktır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

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

nunun 13 üncü maddesine göre Müdürün önerisi üzerine Rektör tarafından görevlendirilecek
personel tarafından karşılanır.

Ekipman ve demirbaşlar
MADDE 14 – (1) Merkez tarafından desteklenen araştırma ve uygulamalar kapsamında

alınan her türlü alet, ekipman ve demirbaş, Merkezin kullanımına tahsis edilir.
Hüküm bulunmayan haller
MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, ilgili diğer mevzuat

hükümleri ile Senato kararları uygulanır.
Harcama yetkilisi
MADDE 16 – (1) Merkezin harcama yetkilisi Müdürdür.
Yürürlük
MADDE 17 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 18 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Batman Üniversitesi Rektörü yürütür.

Sayfa : 64                               RESMÎ GAZETE                              9 Temmuz 2013 – Sayı : 28702

Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 64



Eskişehir Osmangazi Üniversitesinden:
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ

EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK
YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 25/11/2010 tarihli ve 27766 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Eskişehir
Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinin 4 üncü maddesinin
birinci fıkrasının (ç), (h) ve (j) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“ç) Ders Kurulu: Bir organ, sistem veya konunun birbirleriyle bağlantılı olarak tıp alan-
larını bütünleştiren bir düzen içerisinde öğrenciye verilen teorik öğretimi ve pratik uygulama-
ları,”

“h) Seçmeli staj: Öğrencilerin Dekanlık tarafından belirlenen anabilim dalları arasından
seçerek aldığı uygulamalı çalışma dönemini,”

“j) Tıp dışı zorunlu ders: Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesinin eğitim ve
öğretim programında yer alan ve öğrencilerin almak ve başarmak zorunda olduğu tıpla doğru-
dan ilgili olmayan dersleri,”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 7 nci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde de-
ğiştirilmiştir.

“(1) Öğrencinin; öğrencilik haklarının devam etmesi, eğitim, öğretiminin sürdürülmesi
ve sınavlara girebilmesi için her öğretim yılının başında ilan edilen tarihler arasında öğrenci
bilgi formunu doldurması ve varsa katkı payını yatırdığını belgelemesi zorunludur.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi aşağıdaki
şekilde değiştirilmiştir.

“b) 18/8/2012 tarihli ve 28388 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Ku-
rumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliğine göre yükseköğretim kurumundan çıkarılma cezası al-
mış olmak,”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 10 uncu maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.

“(1) Bir başka Tıp Fakültesinden yatay geçiş ile Fakülteye kabul edilen öğrencilerin
mesleki derslerinin muafiyetleri, öğretim programlarının uygunluğu ve eşdeğerliliği konusunda
ilgili kurulların görüşü dikkate alınarak Fakülte Yönetim Kurulunda karara bağlanır. Tüm ders-
lerden muafiyeti kabul edilen öğrencinin öğrenim süresi, daha önce öğrenim gördüğü Tıp Fa-
kültesinde geçen süre ile birlikte değerlendirilir.”

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 13 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 13 – (1) Fakültede akademik takvim Fakülte Kurulunca belirlenir ve Sena-

tonun onayı ile yürürlüğe girer. Bir akademik eğitim ve öğretim yılı en az otuziki haftadır. Yıl
sonu ve bütünleme sınavları bu sürenin dışındadır. Zorunlu durumların ortaya çıkması halinde
Fakülte Kurulu eğitim sürelerinde, sınav tarihlerinde ve bunlarla ilgili ders programlarında de-
ğişiklik ve düzenlemeler yapar.”

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 15 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.

“(1) Tıp Fakültesinde eğitim tam zamanlı ve devam şartı ile yapılır. Öğrenciler, tüm sı-
nıflardaki teorik dersler ve laboratuar, uygulama, mesleki beceriler, probleme dayalı öğretim
oturumları gibi pratik dersler ile ders kurulu ve stajlarda yapılan vizit, tartışma, seminer, klinik
ve poliklinik çalışması, saha çalışması ve aile hekimliği dönemi uygulamalarının en az % 80’ine
katılmadıkları takdirde o ders, ders kurulu veya stajın teorik ve pratik sınavlarına alınmazlar.

9 Temmuz 2013 – Sayı : 28702                              RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 65

Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 65



Öğrencinin devam durumu, ilgili ders kurulunda veya staj süresi sonunda düzenlenen devam
belgesinde belirlenir, teorik ve pratik derslerin devam durumu ayrı ayrı değerlendirilir ve de-
vamsız öğrencinin durumu Dekanlıkça ilan edilir. Sağlık raporu, öğrencinin devam yükümlü-
lüğünü ortadan kaldırmaz.”

MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 16 ncı maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.

“(3) Mazeretlerle ilgili her türlü müracaatın, mazeretin bitim tarihinden itibaren en geç
5 (beş) iş günü içerisinde elden veya mektup, telgraf, faks ve benzeri şekilde yazılı olarak De-
kanlığa bildirilmesi gerekir.”

MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin 20 nci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi aşağı-
daki şekilde değiştirilmiş, (b) bendi yürürlükten kaldırılmış ve aynı maddenin ikinci ve beşinci
fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“a) Ders kurulu ara sınavı, ders kurulu sınavı, mazeret sınavı, yıl sonu genel sınavı, yıl-
sonu genel bütünleme sınavı varsa probleme dayalı öğretim değerlendirmesi,”

“(2) Sınavlar; klasik, test usulü ve karışık yazılı, sözlü, uygulamalı, yapılandırılmış kli-
nik sınav, yapılandırılmış kısa sınav veya bu usullerden bir kaçı bir arada uygulanmak üzere
yapılır.”

“(5) Sınav tarihleri Senato tarafından onaylanan ders programı ile ilan edilir.”
MADDE 9 – Aynı Yönetmeliğin 21 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde

değiştirilmiş ve üçüncü fıkrasına aşağıdaki (d) ve (e) bentleri eklenmiştir.
“(1) Sınavlar 100 tam not üzerinden değerlendirilir. İlk üç sınıfta (dönemde) ders kurulu

sınavı, ders kurulu mazeret sınavı, yılsonu genel ve yıl sonu genel bütünleme sınav notları vir-
gülden sonra iki basamaklı olarak ilan edilir. Başarı notu hesaplamasında, virgülden sonraki
kesir 50 ve 50’nin üzerinde ise not bir üst nota yükseltilir, 50’nin altında ise bir alt nota indirilir.
4. ve 5. sınıflarda sınav sonuçları tam not olarak ilan edilir.”

“d) YT(Yeterli) notu, bölümün önerisi, ilgili yönetim kurulunun kararı ve senatonun
onayı ile not ortalamasına katılmayan kredisiz derslerde başarılı olan öğrenciye verilir.

e) YZ (Yetersiz) notu, not ortalamasına katılmayan kredisiz derslerden başarısız olan
öğrenciye verilir.”

MADDE 10 – Aynı Yönetmeliğin 22 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 22 – (1) Öğrenciler, sınav sonuçları ilan edildikten sonra, en geç beş iş günü

içerisinde sınav sonuçlarına itiraz edebilir. İtiraz başvurusu dilekçe ile Dekanlığa yapılır. İtiraz
Dekanlıkça değerlendirilir. Bilimsel ya da maddi hata tespit edilirse not düzeltilmesi Fakülte
Yönetim Kurulu Kararı ile yapılır. Başka bir nedenle not değiştirilemez.”

MADDE 11 – Aynı Yönetmeliğin 23 üncü maddesinin birinci fıkrasının ilk cümlesi ve
aynı fıkranın (a), (g) ve (ğ) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“İlk üç sınıfta (dönemde) Fakültede yapılan sınavlara ilişkin esaslar şunlardır:”
“a) Ders kurulu ve sınavı: Birinci, ikinci ve üçüncü sınıflarda dersler, ders kurulları

şeklinde verilir ve her ders kurulunun sonunda yapılan sınava ders kurulu sınavı denir. Bu sı-
navda alınan nota ders kurulu notu denir. Öğrencinin ders kurulu sınavlarında elde ettiği ağır-
lıklı notların toplamının o sınıfın ders kurulları sayısına bölünmesiyle hesaplanan rakam ders
kurulları ağırlıklı ortalama notu adını alır. Öğrencinin ders kurulları ağırlıklı ortalama notu,
her eğitim ve öğretim yılı başında Fakülte Kurulu tarafından belirlenen muafiyet notuna eşit
veya üzerinde ve her bir ders kurulu notu en az 60 olmak kaydı ile öğrenci yılsonu genel sına-
vından muaf tutulur. Ders kurulu sınavına katılmayan öğrencinin sınav notu (0) sıfırdır.”

“g) Yıl sonu bütünleme sınavı sonunda yıl sonu başarı notu FF olan öğrenciler, o yılın
tüm ders kurulu programlarını bir kez daha tekrarlar ve sınavlara yeniden girerler.”
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ğ) Mazeret sınavı: Mazeretleri nedeniyle ders kurulu sınavına girmeyen ve Fakülte Yö-
netim Kurulunca mazeretleri kabul edilen öğrenciler için mazeret sınavı açılır. Mazeret sınav-
larında, hangi ders kurulu sınavı ise o ders kurulunda öğrencinin ders kurulu içerisinde almış
olduğu PDÖ notu mazeret sınav değerlendirmesine aynı şekilde yansır. Mazeret sınavına ka-
tılmayan öğrenci için ikinci kez mazeret sınavı yapılmaz. Yılsonu sınavları, bütünleme sınavları
için mazeret sınavı açılmaz.”

MADDE 12 – Aynı Yönetmeliğin 24 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 24 – (1) Dördüncü ve beşinci sınıflarda eğitim kurul sistemi halinde yapılır.

Bir ders kurulu içinde en az üç ara sınav ve ders kurulunun bitiminde bir ders kurulu sonu
sınavı yapılır. Ara sınav ve ders kurulu sonu sınavları klasik, test usulü ve karışık yazılı, sözlü,
uygulamalı, yapılandırılmış klinik sınav veya bu usullerden bir kaçı bir arada uygulanmak
üzere yapılır. Ders Kurullarında başarı notu 100 tam not üzerinden 60’tır. Başarı durumu de-
ğerlendirilmesinde, bu Yönetmeliğin 21 inci maddesindeki notlar uygulanır. Öğrencinin ders
kurulu başarı notu ders kurulu içindeki derslerin ağrılıklarına göre hesaplanır. Ara sınav notu
ve ders kurulu sonu sınavı notu ağırlıkları ders yılı başında TEBB’nin görüşü dikkate alınarak
Dekanlıkça belirlenir. Ders Kurulu sınavlarında başarısız olanlar yıl sonunda bütünleme sına-
vına alınırlar. Bütünleme sınavları son ders kurulunun bitiminden en az on iş günü sonra yapılır.

(2) Bütünleme sınavlarında başarılı olamayan öğrencilere, başarısız oldukları kurulları
bir sonraki akademik yılda tekrarlama hakkı verilir. Bu tekrarlarda devam zorunluluğu vardır.

(3) Dördüncü ve beşinci sınıflarda o sınıf programında yer alan tüm ders kurulu ve seç-
meli stajlar başarı ile tamamlanmadan bir üst sınıfa kayıt yapılamaz. Tekrarlanan ders kurulu
veya seçmeli stajları başarı ile tamamlayan öğrenci yeni ders yılını beklemeden uygun bir ta-
rihte bir üst yılın programına kayıt yaptırabilir. Ders Kurulu ve seçmeli staj devam durumu
ilgili anabilim dalı tarafından takip edilir ve Ders Kurulu sonunda Ders Kurul başkanlarınca
Dekanlığa bildirilir.”

MADDE 13 – Aynı Yönetmeliğin 25 inci maddesinin ikinci fıkrasının (d) bendi aşağı-
daki şekilde değiştirilmiştir.

“d) Aile hekimliği dönemi Fakültenin anabilim/bilim dallarında yapılır. Seçmeli dilim
Fakülte Yönetim Kurulunun onayı ile yurt içi veya yurt dışında eğitim veren sağlık kuruluşunda
da yapılabilir. Kurum dışında yapılan stajların denkliğine Fakülte Yönetim Kurulu karar verir.
Seçmeli dilim çalışması aile hekimliği döneminde zorunlu olarak yapılan klinik dallarda uy-
gulanmaz. Öğrenciler seçmeli dilim tercihlerini programın başlamasından en az iki hafta önce
Dekanlığa dilekçe ile bildirmek zorundadır. Yurt içindeki tıp fakültelerinin aile hekimliği dö-
nemi öğrencileri, fakültelerinin izni ve Fakülte Yönetim Kurulu kararı ile eğitim dilimlerinden
biri veya bir kaçını Fakültede yapabilir.”

MADDE 14 – Aynı Yönetmeliğin geçici 1 inci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.
“(2) 2013-2014 eğitim-öğretim yılından önce kayıtlı öğrencilerin, uygulanacak olan

müfredat programında yapılan değişiklikler nedeniyle hak kaybına uğramaması için Senato ta-
rafından belirlenen esaslara göre gerekli önlemler alınır.”

MADDE 15 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 16 – Bu Yönetmelik hükümlerini Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Rektörü

yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

25/11/2010 27766

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

5/8/2011 28016
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Gazi Üniversitesinden:

GAZİ ÜNİVERSİTESİ YAŞAM BİLİMLERİ UYGULAMA
VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Gazi Üniversitesi Yaşam Bilimleri Uygulama

ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, görevlerine, organlarına ve yönetimine ilişkin usul ve
esasları düzenlemektir.

Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Gazi Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı olarak kurulan

Gazi Üniversitesi Yaşam Bilimleri Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, yönetim
organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

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

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

Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Araştırma Birimleri: Merkezin araştırma birimlerini,
b) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,
c) Merkez: Gazi Üniversitesi Yaşam Bilimleri Uygulama ve Araştırma Merkezini,
ç) Müdür: Merkezin Müdürünü,
d) Rektör: Gazi Üniversitesi Rektörünü,
e) Senato: Gazi Üniversitesi Senatosunu,
f) Üniversite: Gazi Üniversitesini,
g) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Merkezin Amacı ve Faaliyet Alanları

Merkezin amacı
MADDE 5 – (1) Merkezin amacı; yaşam bilimleri alanında yapılan araştırmaların ve

uygulamaların koordineli olarak yürütüldüğü çok disiplinli bir merkez oluşturmak, katma de-
ğeri yüksek ürünler geliştirmek, kamu kurumları ve özel sektöre bu alandaki faaliyetlerinde
destek vermek ve ülkemizde bu yaşam bilimlerinin geliştirilmesine katkıda bulunmaktır.

Merkezin faaliyet alanları
MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:
a) Yaşam bilimleri alanındaki analizleri yüksek kalite düzeyine ulaştırmak için gerekli

çalışmaları yapmak ve bu kalite düzeyinin devamlılığını sağlamak; teknolojik destek, eğitim
ve danışmanlık hizmetleri vermek,
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b) Yeni gelişen teknolojilerde eğitim için seminerler ve/veya kurslar düzenlemek ve

katılım belgeleri vermek, broşür ve kitapçıklar yayınlamak,

c) Ulusal ve uluslararası bilimsel araştırma projelerine organize bir çerçevede devam

etmek ve bu konuda projeler üretmek, yürütmek, prestijli dergilerde bilimsel yayınlara dönüş-

türmek, çeşitli bilimsel toplantılar düzenlemek, yaşam bilimleri alanında nitelikli çalışmalar

yapmak, çalışmalara katılmak,

ç) Yurt içinde ve yurt dışında Merkezin faaliyet alanı ile ilgili kişi, kurum ve kuruluşlarla

işbirliği yaparak ortak projeler üretmek, çalışma grupları oluşturmak, ortak çalışmaları organize

etmek, projelere ve araştırmalara destek vermek,

d) Yaşam bilimleri ile ilgili çalışmaların geliştirilebilmesi için Yönetim Kurulu ve Da-

nışma Kurulu aracılığıyla anabilim dalları arasında düzenli toplantılar yapmak ve internet yo-

luyla iş birliği ağı oluşturmak, yaşam bilimleri konusunda her türlü bilimsel işbirliği, yayın ve

faaliyeti yürütebilecek bir alan oluşturmak,

e) Yurt içi ve yurt dışından kullanıcılara hizmet vermek,

f) Özel sektörce ihtiyaç duyulan konularda geliştirme ve uygulama çalışmaları ile pro-

jeler hazırlamak, özel sektörden gelecek talepler doğrultusunda bilimsel ve teknik destek ve-

rerek ülke sanayisine katkıda bulunmak,

g) Projelerin ve araştırma çalışmalarının sonuçlarını yayınlamak, ürün, yan ürün ve

benzeri geliştirilen mamullerin patentleri için başvuruda bulunmak, elde edilen ürün ve ma-

mullerin uygulamaya aktarılmasını sağlamak ve ilgili sektörlere duyurmak,

ğ) Merkezin çalışma alanlarına giren konularda düzenlenen uluslararası ve ulusal et-

kinliklere katılmak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları

MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Müdür,

b) Yönetim Kurulu,

c) Danışma Kurulu.

Müdür

MADDE 8 – (1) Müdür; Rektör tarafından Üniversitenin yaşam bilimleri konusunda

araştırma ve yayın faaliyetlerinde bulunan öğretim üyeleri arasından üç yıl için görevlendirilir.

Görev süresi sona eren Müdür yeniden görevlendirilebilir.

(2) Müdür çalışmalarında kendisine yardımcı olmak üzere iki kişiyi müdür yardımcısı

olarak görevlendirir. Müdürün görevi başında olmadığı zamanlarda yerine yardımcılarından

birisi vekâlet eder. Vekâlet altı aydan fazla sürerse yeni Müdür görevlendirilir. Müdür yardım-

cısının görev süresi üç yıldır. Müdürün görevi sona erdiğinde yardımcılarının da görevi sona

erer.
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Müdürün görevleri

MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Merkezi temsil etmek,

b) Yönetim Kurulunun aldığı kararları ve çalışma programını yardımcıları ile birlikte

uygulamak,

c) Merkezi amaçları doğrultusunda yönetmek,

ç) Uygulanan programlara ve faaliyetlere ilişkin koordinasyonu sağlamak,

d) Merkezin yıllık faaliyet raporunu ve bir sonraki yıla ait çalışma programını düzen-

lemek ve Yönetim Kurulunun görüşünü aldıktan sonra Rektörün onayına sunmak,

e) Yönetim ve Danışma kurullarına başkanlık yapmak, gündemi hazırlamak, toplantıları

yönetmek,

f) Müdür yardımcılarının haklı sebeplerle görevden alınmaları için Rektöre öneride bu-

lunmak,

g) Araştırma birimi ve diğer personelin seçimi ve görevlendirilmeleri ile ilgili işlemleri

yerine getirmek,

ğ) Merkez bünyesinde çalışan personelin çalışma esaslarını belirlemek ve çalışmalarını

denetlemek,

h) Merkezde yapılan bütün işlemlerin ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde yürütülüp

yürütülmediğini denetlemek. Danışma Kurulunun görüş ve önerilerini değerlendirmek,

ı) Yeni proje kaynakları geliştirmek.

Yönetim Kurulu

MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu; Müdür, iki müdür yardımcısı ile Üniversitedeki

konuyla ilgili fakülte ve anabilim dalları, Türkiye’deki üniversiteler, enstitüler, araştırma mer-

kezleri ve Yükseköğretim Kurulu tarafından denkliği kabul edilmiş yabancı üniversitelerde

görevli öğretim elemanları ile yaşam bilimleri alanında araştırma ve üretim yapan yerli-yabancı

özel sektör kuruluşlarında çalışan kişiler arasından Rektör tarafından görevlendirilen dört üye

olmak üzere toplam yedi kişiden oluşur.

(2) Yönetim Kurulu üyelerinin görev süresi üç yıldır. Görev süresi dolan üyeler yeniden

görevlendirilebilir. Süresi bitmeden ayrılan üyelerin yerine, aynı usulle yenileri görevlendirilir.

(3) Yönetim Kurulu, Müdürün başkanlığında, daveti üzerine salt çoğunlukla toplanır

ve kararlar oy çokluğu ile alınır. Toplantılarda çoğunluk şartı aranmaz.

Yönetim Kurulunun görevleri

MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin faaliyetleriyle ilgili çalışmaları düzenlemek, kararlar almak ve alınan ka-

rarların yürütülmesini sağlamak,

b) Faaliyet raporunun düzenlenmesine ilişkin esasları tespit etmek ve sunulan raporu

değerlendirmek, Rektöre sunmak,
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c) Bir sonraki döneme ait çalışma programının düzenlenmesine ilişkin esasları tespit

etmek ve sunulan raporu değerlendirmek, Rektöre sunmak,

ç) İlgili diğer mevzuatla Yönetim Kuruluna verilen diğer işleri yapmak.

Danışma Kurulu ve görevleri

MADDE 12 – (1) Danışma Kurulu; Üniversite içinden ve dışından, yaşam bilimleri

alanında uzmanlıkları ile tanınan kişiler arasından Müdürün önerisi üzerine Rektör tarafından

görevlendirilen onbeş kişiden oluşur.

(2) Danışma Kurulu üyelerinin görev süresi üç yıldır. Görev süresi biten üyeler yeniden

Danışma Kurulu üyeliğine seçilebilir. Müdürün önerisi ve Danışma Kurulunun onayı ile ge-

rektiğinde; Üniversite dışından konu ile ilgili bilgi, beceri ve deneyim sahibi kişiler de görüş

bildirmek amacı ile Danışma Kurulu toplantılarına katılabilir. Danışma Kurulu, Müdürün çağ-

rısı üzerine toplanır ve oyçokluğu ile karar alır. Toplantılarda çoğunluk şartı aranmaz.

(3) Danışma Kurulu; Merkezin faaliyetleri ile ilgili olarak değerlendirmede bulunan ve

istişari nitelikte görüş bildiren bir Kuruldur. Danışma Kurulu; Merkezin faaliyetlerini gözden

geçirerek Yönetim Kuruluna gerekli tavsiyelerde bulunur, çalışma programı ve eğitim faali-

yetleri konusunda öneri niteliğinde kararlar alır.

Araştırma birimleri

MADDE 13 – (1) Farklı bilim dallarında görev yapan öğretim elemanlarının, yeni pro-

jelerin gereklerine uygun olarak koordinasyon içinde uygulama ve araştırma faaliyetlerinde

bulunmasını sağlamak için, uzmanlık gerektiren konularda, geçici veya daimi olarak faaliyette

bulunmak üzere araştırma birimleri oluşturulur.

(2) Merkezde bir araştırma birimi kurulmasına Müdürün önerisi ile Yönetim Kurulu

karar verir. Geçici araştırma birimlerinin görev süresi Yönetim Kurulu kararıyla belirlenir.

(3) Araştırma birimlerinde, Merkezin personeli ile kamu kurum ve kuruluşlarında ya

da yaşam bilimleri konusunda faaliyet gösteren özel sektörde çalışan Müdürün belirlediği per-

sonel görev yapar.

(4) Araştırma birimleri, Müdür tarafından Merkezin amaç ve faaliyetlerine uygun olarak

yönetilir.

Araştırma birimlerinin görevleri

MADDE 14 – (1) Araştırma birimlerinin görevleri şunlardır:

a) Merkezin amaçları doğrultusunda, bu Yönetmelik ve ilgili diğer mevzuat hükümleri,

Yönetim Kurulu kararları ve Müdürün talimatları çerçevesinde uygulama ve araştırma faali-

yetlerinde bulunmak,

b) İlgili uygulama ve araştırma alanlarındaki mevcut faaliyetleri etik ve bilimsel kurallar

çerçevesinde daha iyi ve verimli hale getirmek,

c) Diğer araştırma birimleriyle koordinasyon halinde faaliyet göstermek,

ç) Uygulama ve araştırma alanları ile ilgili bilimsel eğitim faaliyetlerinde bulunmak,

ulusal ve uluslararası toplantılara, ders ve seminerlere katılmak, ders ve seminerler vermek,

bireysel ve toplumsal eğitim çalışmalarına katılmak.
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DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Personel ihtiyacı

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

Kanunun 13 üncü maddesi uyarınca, Müdürün önerisi üzerine Rektör tarafından görevlendiri-

lecek personel tarafından karşılanır.

Yürürlük

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

Yürütme

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

—— • ——
İstanbul Medipol Üniversitesinden:

İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS

EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 17/8/2012 tarihli ve 28387 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İstanbul

Medipol Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinin 15 inci maddesi

aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 15 – (1) Öğrenciler, daha önce kayıt oldukları yükseköğretim kurumlarından

veya denkliği kabul edilmiş bir kuruluştan almış ve başarmış oldukları derslerden muaf olmak

için, akademik takvimde belirlenen tarihlerde başvuruda bulunabilirler. Muafiyet istekleri, ge-

rekli hallerde, ilgili dersi veren öğretim elemanının da görüşü alınarak ilgili yönetim kurulunca

karara bağlanır. İçeriği ve kredisi aynı olan isteğe bağlı seçmeli derslerin dışındaki isteğe bağlı

seçmeli dersler için muafiyet talebinde bulunulamaz.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 25 inci maddesinin dördüncü fıkrası yürürlükten kal-

dırılmıştır.

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 32 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 32 – (1) Sınav sonuçlarına ve notlara, ancak maddi hata nedeniyle itirazda

bulunulabilir. İlgili öğretim elemanı veya öğrenci tarafından, sınav sonuçlarında veya notlarda

maddi hata olduğu, ilgili dekanlığa veya müdürlüğe verilecek bir dilekçeyle ileri sürülebilir.

Başvuruların, sınav sonuçlarının usulüne uygun olarak ilanından sonraki beş iş günü içinde

yapılması gerekir. Başvurular, ilgili yönetim kurullarınca başvuru tarihinden sonra yapılacak

ilk oturumda sonuçlandırılır. Koordinatörlüklere bağlı olarak sürdürülen dersler, ilgili koordi-

natörlüklerin onayı ile sonuçlandırılır. Sonuçlar ilgililere yazılı olarak bildirilir.”

MADDE 4 – Bu Yönetmelik 2013-2014 eğitim-öğretim yılı başında yürürlüğe girer.

MADDE 5 – Bu Yönetmelik hükümlerini İstanbul Medipol Üniversitesi Rektörü yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi Sayısı

17/8/2012 28387
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Mehmet Akif Ersoy Üniversitesinden:

MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİNDE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 3/7/2012 tarihli ve 28342 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Mehmet

Akif Ersoy Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yö-

netmeliğinin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki (hh) bendi eklenmiştir.

“hh) YDS: Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavını”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde de-

ğiştirilmiş ve aynı maddeye aşağıdaki yedinci fıkra eklenmiştir.

“(2) Uzmanlık alan dersleri danışmanın uzmanlık dersi açma formunu Enstitüye teslim

ettiği dönem başında başlar ve EYK’nın öğrencinin mezuniyetine karar verdiği tarihe kadar

ara ve yaz tatillerini de kapsayacak şekilde devam eder.”

“(7) Uzmanlık alan dersi açılacak öğrenci derse başlamadan çalışmayı düşündüğü en

az iki konu ile ilgili dört sayfayı geçmeyecek önerilerini Anabilim Dalı Başkanlığının önerisi

ile Enstitü Müdürlüğüne sunar.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 11 inci maddesinin dördüncü fıkrası aşağıdaki şekilde

değiştirilmiştir.

“(4) Yüksek lisans programlarına ilan edilen kontenjan dahilinde kabul edilen öğrenci-

lerin listeleri ilgili EABD başkanlığınca üç iş günü içerisinde Enstitüye bildirilir. Kazanan

adayların listesi EYK kararıyla kesinleşir ve Enstitü Müdürlüğü tarafından ilan edilir.”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 12 nci maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (b) bentleri

aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“a) Doktora programına başvurabilmek için adayların; bir lisans veya yüksek lisans

diplomasına, hazırlık sınıfları hariç en az on yarıyıl süreli Tıp, Diş Hekimliği ve Veteriner Fa-

külteleri Diplomasına, Eczacılık ve Fen Fakültesi lisans veya yüksek lisans derecesine veya

Sağlık Bakanlığınca düzenlenen esaslara göre bir laboratuvar dalında kazanılan uzmanlık yet-

kisine sahip olmaları gerekir. Ayrıca yabancı ülkelerde lisans ve yüksek lisans programlarını

bitirmiş Türkiye Cumhuriyeti uyruklu öğrencilerin YÖK’ten denklik belgesi almaları gerekir.

Lisans diploması ile başvuranların not ortalaması 100 üzerinden en az 80 veya eşdeğeri 4.00

üzerinden en az 3.00 olması gerekir. Lisans/yüksek lisans mezuniyet notunun yüzlük sistemdeki

karşılığı olmayan adayların notu için YÖK dönüşüm tablosu kullanılır.

b) Yüksek lisans diploması ile başvuranlardan ALES’ten 55 sayısal puan, lisans diplo-

ması ile başvuranlardan ALES’den sayısal puan türlerinde en az 80 standart puan almış olmaları

veya Üniversitelerarası Kurulca kabul edilen GRE veya GMAT sınavlarından eşdeğer puan al-

mış olmaları gerekir. Temel Tıp Bilimlerinde doktora programına başvurabilmek için Tıp Fa-

kültesi mezunlarının lisans diplomasına ve 50 puandan az olmamak şartıyla Temel Tıp Puanı
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veya ALES’in Sayısal kısmından en az 55 standart puan almaları gerekir. Temel Tıp Puanı,

TUS, Temel Tıp Bilimleri Testi-I bölümünden elde edilen standart puanın 0,7; Klinik Tıp Bi-

limleri Testinden elde edilen standart puanın 0,3 ile çarpılarak çıkan değerlerin toplanması ile

elde edilir.”

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 14 üncü maddesinin dördüncü fıkrası aşağıdaki şekilde

değiştirilmiştir.

“(4) Bilimsel hazırlık sınıfına dahil edilen öğrenciler, bir eğitim-öğretim yılı içerisinde

en çok 60 AKTS kredilik bilimsel hazırlık derslerini alabilir.”

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 15 inci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendi aşağı-

daki şekilde değiştirilmiştir.

“d) Özel öğrencilerden EYK’nın önerisi ile Üniversite Senatosunca belirlenen miktarda

katkı payı alınır.”

MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 20 nci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde

değiştirilmiştir.

“(1) Enstitü anabilim dalı akademik kurulu her öğrenci için uzmanlık alanı anabilim

dalı ile aynı olan Üniversitenin kadrosundaki öğretim üyeleri arasından öğrencinin önceki bi-

limsel çalışmalarını, çalışmak istediği alanı ve öğrencinin danışman tercihini de dikkate alarak

Enstitüye danışman önerir. Danışman, EYK kararı ile yarıyıl başlangıcından itibaren en geç

onbeş gün içinde atanır. Tez çalışmasının niteliği birden fazla danışmanı gerektirdiği durum-

larda ikinci tez danışmanı; danışmanın isteği ve EABD başkanlığının önerisi ile EYK tarafından

atanır.”

MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin 28 inci maddesinin birinci ve ikinci fıkraları, üçüncü

fıkrasının birinci cümlesi ve dördüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Sınavlar; ara sınav, yarıyıl/yılsonu sınavı ve bütünleme sınavlarından ibarettir. Öğ-

rencinin yarıyıl sonu sınavına girebilmesi için; teorik derslerin en az % 70’ine, laboratuar ve

uygulamaların ise en az % 80’ine katılmış olması gerekir.”

“(2) Sınavlarda tam not 100 puandır. Sınavlar yazılı, sözlü, yazılı-uygulamalı, sözlü-

uygulamalı veya proje şeklinde yapılabilir. Başarı notu; ara sınav puanının %40’ına yarıyıl

sonu sınav puanının %60’ının eklenmesi ile hesaplanır. Başarı notunun hesaplanmasında, kesirli

sayı en yakın tam sayıya tamamlanır. Yarıyıl sonu sınavlarında başarısız olan öğrenciler için

bütünleme sınavı açılır. Bir dersten başarılı olabilmek için başarı notunun 100 tam puan üze-

rinden yüksek lisans için en az 70 (CC), doktora için en az 75 (CB), 4.00’lük sisteme göre yük-

sek lisansta en az 2.00, doktora için en az 2.50 olması gerekir.”

“Ara sınavlarından herhangi birine, bu Yönetmeliğin 33 üncü maddesinde belirtilen

mazeretleri nedeniyle katılamayan öğrenciler için mazeret sınavı açılır. Mazeret sınavı açılması

ve tarihinin belirlenmesi ilgili EABD başkanlığının önerisi üzerine EYK tarafından karara bağ-

lanır. Bu sınavların değerlendirilmesinde aşağıdaki puanlama sistemi kullanılır:”
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“(4) Danışmanlık dersi, tez çalışması, seminer ve uzmanlık alan derslerinin değerlen-

dirmesi başarılı (BŞ), veya başarısız (BŞZ) notu ile değerlendirilir. Devam eden tez çalışma-

larında, tez başarı değerlendirmesi doktora eğitiminde TİK raporlarına ve yüksek lisansta ise

danışmanının değerlendirmelerine dayanılarak yapılır.”

MADDE 9 – Aynı Yönetmeliğin 33 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi aşa-

ğıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“c) Sağlık kuruluşlarından alınan ve alma tarih ve saati belirtilen sağlık raporu ile bel-

gelenmiş bulunan sağlıkla ilgili mazeretini kanıtlayıcı belgeler bir dilekçeyle birlikte sağlık ra-

porunun bitimini takip eden ilk iş günü mesai bitimine kadar Anabilim Dalı Başkanlığının öne-

risi ile Enstitü Müdürlüğüne ulaştırılması gerekir,”

MADDE 10 – Aynı Yönetmeliğin 36 ncı maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde

değiştirilmiş ve aynı maddeye aşağıdaki üçüncü fıkra eklenmiştir.

“(1) Tezli yüksek lisans programını tamamlama süresi en erken üç yarıyıl, azami üç

yıldır. Kredi derslerini ve seminer dersini başarı ile bitiren, tezi jüri tarafından kabul edilen öğ-

renci tezini kurallara uygun bir şekilde Enstitüye teslim ederse üçüncü yarıyılın sonunda dip-

loma almaya hak kazanır. Tezli yüksek lisans programını en az üç yarıyılda tamamlamak isteyen

öğrencinin iki yarıyıl kredili derslerini ve seminer dersini en az 60 AKTS alarak başarılı olarak

bitirmesi ve bir yarıyıl tez aşamasını tamamlaması gerekir.”

“(3) Tezli yüksek lisans programını azami üç yıl içinde başarı ile tamamlayamayanlar,

2547 sayılı Kanunun 46 ncı maddesinde belirtilen koşullara göre ilgili döneme ait öğrenci katkı

payı veya öğrenim ücretlerini ödemek koşulu ile öğrenimlerine devam etmek için kayıt yaptı-

rabilir. Bu durumda, ders ve sınavlara katılma ile tez hazırlama hariç, öğrencilere tanınan diğer

haklardan yararlandırılmaksızın öğrencilik statüleri devam eder.”

MADDE 11 – Aynı Yönetmeliğin 37 nci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde

değiştirilmiş ve aynı maddeye aşağıdaki altıncı fıkra eklenmiştir.

“(1) Tezli yüksek lisans öğrencileri, öğrenim süreleri içinde aldıkları dersler ile bir se-

miner ve bir tez çalışması olmak üzere toplam en az 90-120 AKTS kredisi almak ve başarılı

olmak zorundadır. Bir seminer dahil iki dönemde 60 AKTS krediyi başarıyla tamamlamış olan

öğrenciler ders aşamasını tamamlamış sayılır ve tez aşamasına geçebilir. Öğrenci her bir dönem

için toplam en az 30 AKTS, yılda toplam en az 60 AKTS kredilik ders alabilir.”

“(6) Tezini çalışmak üzere yurt içinde veya yurt dışında başka yükseköğretim kurumuna

gitmek isteyen öğrenciye Üniversite Yönetim Kurulu kararıyla izin verilir. Tezini tamamlayarak

geri dönen öğrencinin çalıştığı süre tez kredisinden sayılır ve öğrencinin en geç iki ay sonra

tez savunma sınavına girmek için başvurması gerekir.”

MADDE 12 – Aynı Yönetmeliğin 39 uncu maddesinin onüçüncü fıkrası aşağıdaki şe-

kilde değiştirilmiştir.

“(13) Tezi reddedilen öğrenci, yeni bir danışman ve tez konusu seçme hakkına sahiptir.

Aynı danışmanla devam etmek isteyen bir öğrenci, üç ay içinde; danışman ve tez konusunu

değiştiren bir öğrenci ise altı ay içinde tekrar tez savunmasına alınır. Tezi reddedilen veya
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düzeltme sonrası savunmada reddedilen öğrenciye yeni bir tez konusu verilir veya öğrencinin

talepte bulunması halinde, tezsiz yüksek lisans programının ders kredi yükü, proje yazımı ve

benzeri gereklerini yerine getirmiş olmak kaydıyla kendisine tezsiz yüksek lisans diploması

verilerek programla ilişiği sona erdirilir. Kendisine yeni bir tez konusu verilen öğrenci ilgili

döneme ait öğrenci katkı payı veya öğrenim ücretlerini ödemek koşulu ile öğrenimlerine devam

etmek için kayıt yaptırabilir. Bu durumda, tez ile ilgili şartları yerine getirmek ve sınavlara ka-

tılmak hariç, öğrencilere tanınan diğer haklardan yararlandırılmaksızın öğrencilik statüleri de-

vam eder.”

MADDE 13 – Aynı Yönetmeliğin 40 ıncı maddesinin madde başlığı “Tezli yüksek lisans

diploması” olarak ve aynı maddenin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Tez sınavında başarılı olmak ve diğer koşulları da sağlamak kaydıyla, yüksek lisans

tezinin ciltlenmiş en az üç kopyasını ve elektronik ortamda yazılmış bir kopyasını tez sınavına

giriş tarihinden itibaren bir ay içinde ilgili enstitüye teslim eden ve tezi şekil yönünden uygun

bulunan yüksek lisans öğrencisine tezli yüksek lisans diploması verilir. Yüksek lisans diploması

düzenleninceye kadar, diploma yerine geçmek üzere, öğrencinin yazılı talebiyle geçici mezu-

niyet belgesi verilir.”

MADDE 14 – Aynı Yönetmeliğin 41 inci maddesinin birinci ve ikinci fıkraları aşağı-

daki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Tezsiz yüksek lisans programının amacı; mesleki konularda derin bilgi kazandır-

mak ve mevcut bilginin uygulamada nasıl kullanılacağını göstermektir. Tezsiz yüksek lisans

programı ikinci öğretim olarak da açılabilir. Bu program toplam otuz krediden az olmamak

koşuluyla en az on adet ders ile dönem projesi dersinden oluşur. Dönem projesi dersi kredisiz

olup başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir. Öğrenci, dönem projesinin alındığı yarıyılda

dönem projesine kayıt yaptırmak ve yarıyıl sonunda yazılı bir rapor vermek zorundadır. İlgili

senato tarafından belirlenen esaslara göre tezsiz yüksek lisans programının sonunda yeterlik

sınavı uygulanabilir. İkinci lisansüstü öğretim programlarında sadece tezsiz yüksek lisans eği-

timi yürütülebilir. Bu programlarda doktora ve tezli yüksek lisans eğitimi yapılamaz.

(2) Tezsiz yüksek lisans programı, her dönem en az 30 AKTS kredi ve yıllık en az 60

AKTS kredi olmak üzere toplam en az 90-120 AKTS krediden oluşan dersler ve dönem pro-

jesinden oluşur.”

MADDE 15 – Aynı Yönetmeliğin 42 nci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde

değiştirilmiş ve aynı maddeye aşağıdaki üçüncü ve dördüncü fıkralar eklenmiştir.

“(1) Tezsiz yüksek lisans programını tamamlama süresi azami üç yıldır. Tezsiz yüksek

lisans programını azami üç akademik yıl içinde başarı ile tamamlayamayanlar, 2547 sayılı Ka-

nunun 46 ncı maddesinde belirtilen koşullara göre ilgili döneme ait öğrenci katkı payı veya

öğrenim ücretlerini ödemek koşulu ile öğrenimlerine devam etmek için kayıt yaptırabilir. Bu

durumda, ders ve sınavlara katılma hariç, öğrencilere tanınan diğer haklardan yararlandırıl-

maksızın öğrencilik statüleri devam eder.”
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“(3) Kredi derslerini ve seminer dersini başarı ile bitiren, dönem projesi kabul edilen

öğrenci projesini kurallara uygun bir şekilde Enstitüye teslim ederse üçüncü yarıyılın sonunda

diploma almaya hak kazanabilir. Tezsiz yüksek lisans programını en az 90 AKTS alarak en az

üç yarıyılda tamamlamak isteyen öğrencinin iki yarıyıl kredili derslerini ve seminer dersini ba-

şarılı olarak bitirmesi ve bir yarıyıl dönem projesini tamamlaması gerekir.

(4) Tezini çalışmak üzere yurt içinde veya yurt dışında başka bir yükseköğretim kuru-

muna gitmek isteyen öğrenciye Üniversite Yönetim Kurulu kararıyla izin verilir. Tezini ta-

mamlayarak geri dönen öğrencinin çalıştığı süre tez kredisinden sayılır ve en geç iki ay sonra

tez savunma sınavına girmek için başvurması gerekir.”

MADDE 16 – Aynı Yönetmeliğin 44 üncü maddesinin başlığı “Tezsiz yüksek lisans

diploması” olarak, ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı maddeye aşağıdaki

dördüncü fıkra eklenmiştir.

“(2) Tezsiz yüksek lisans diploması üzerinde öğrencinin izlemiş olduğu EABD’daki

programın onaylanmış adı bulunur.”

“(4) Tezsiz yüksek lisans programına devam edenler, başvurdukları yükseköğretim ku-

rumunca tezli yüksek lisans programı için belirlenmiş olan asgari şartları yerine getirmek kay-

dıyla, tezli yüksek lisans programına geçiş yapabilirler. Bu durumda tezsiz yüksek lisans prog-

ramında alınan dersler Enstitü Yönetim Kurulu kararıyla tezli yüksek lisans programındaki

derslerin yerine sayılır.”

MADDE 17 – Aynı Yönetmeliğin 46 ncı maddesinin birinci fıkrası ve üçüncü fıkrası

aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı maddeye aşağıdaki dördüncü ve beşinci fıkralar eklen-

miştir.

“(1) Doktora programını tamamlama azami süresi; yüksek lisans derecesi ile kabul edi-

len öğrenciler için on iki yarıyıl, lisans derecesi ile kabul edilenler için onsekiz yarıyıldır. Tezli

yüksek lisans derecesi ile kabul edilen kredi derslerini ve seminer derslerini başarı ile bitiren

180 AKTS krediyi tamamlayan öğrenciler en erken altı, lisans derecesi ile kabul edilen kredi

derslerini ve seminer derslerini başarı ile bitiren 270 AKTS krediyi tamamlayan öğrenciler ise

en erken dokuz yarıyılda tezlerini de tamamlayarak tez yazım kurallarına uygun bir şekilde

Enstitüye teslim etmeleri halinde diploma almaya hak kazanırlar.”

“(3) Bu maddenin birinci fıkrasında belirtilen süre içinde kredili derslerini başarıyla ta-

mamlamayanlar ile azami süresi içinde tez çalışmasını tamamlayamayanlar, 2547 sayılı Ka-

nunun 46 ncı maddesinde belirtilen koşullara göre ilgili döneme ait öğrenci katkı payı veya

öğrenim ücretlerini ödemek koşulu ile öğrenimlerine devam etmek için kayıt yaptırabilirler.

Bu durumda, ders ve sınavlara katılma ile tez hazırlama hariç, öğrencilere tanınan diğer hak-

lardan yararlandırılmaksızın öğrencilik statüleri devam eder. Lisans derecesi ile doktora prog-

ramına başvurmuş olanlardan, gerekli kredi yükü, proje ve benzeri diğer şartları yerine getirmiş

olmaları kaydıyla doktora tezinde başarılı olamayan öğrencilerin talepleri halinde kendilerine

tezsiz yüksek lisans diploması verilir.”
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“(4) Doktora programı için gerekli kredili dersleri başarıyla tamamlamanın azami süresi

tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilenler için iki yıl, lisans derecesi ile kabul edilenler

için üç yıldır.

(5) Tezini çalışmak üzere yurt içinde veya yurt dışında başka bir yükseköğretim kuru-

muna gitmek isteyen öğrenciye Üniversite Yönetim Kurulu kararıyla izin verilir. Tezini ta-

mamlayarak geri dönen öğrencinin çalıştığı süre tez kredisinden sayılır ve en geç iki ay sonra

tez savunma sınavına girmek için başvurması gerekir.”

MADDE 18 – Aynı Yönetmeliğin 47 nci maddesinin birinci ve ikinci fıkraları aşağıdaki

şekilde değiştirilmiş ve aynı maddeye aşağıdaki dokuzuncu fıkra eklenmiştir.

“(1) Doktora programı; dersler, uzmanlık alan dersi, iki seminer, yeterlik sınavı ile tez

önerisi ve tez çalışması olmak üzere toplam dört yıllık programlarda en az 180-240 AKTS kre-

di, beş yıllık programlarda ise en az 270-300 AKTS krediden oluşur. Her dönem için en az 30

AKTS olmak üzere yıllık en az 60 AKTS kredi şeklinde hesaplanır.

(2) İki seminer dâhil en az 120 AKTS krediyi başarıyla tamamlayan öğrenciler ders dö-

nemini tamamlamış sayılır ve yeterlik sınavına girebilir.”

“(9) Doktora programı, tezli yüksek lisans derecesi olan öğrenciler için toplam yirmibir

krediden az olmamak koşuluyla en az yedi adet ders, yeterlik sınavı, tez önerisi ve tez çalışma-

sından oluşur. Lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için de en az kırkiki kredilik ondört

adet ders, yeterlik sınavı, tez önerisi ve tez çalışmasından oluşur.”

MADDE 19 – Aynı Yönetmeliğin 52 nci maddesinin altıncı fıkrası aşağıdaki şekilde

değiştirilmiştir.

“(6) Tezi reddedilen öğrenci, yeni bir danışman ve tez konusu seçme hakkına sahiptir.

Böyle bir durumda yeni bir TİK atanabilir. Programa aynı danışmanla devam etmek isteyen

bir öğrenci, üç ay içinde; danışman ve tez konusunu değiştiren bir öğrenci ise altı ay içinde

tekrar tez savunma sınavına alınır. Tezi reddedilen veya düzeltme sonrası savunmada tezi red-

dedilen öğrenciye yeni bir tez konusu verilir. Lisans derecesi ile doktoraya kabul edilmiş olan-

lardan tezde başarılı olamayanlar için talepleri halinde bu Yönetmeliğin 46 ncı maddesinin

üçüncü fıkrasına göre tezsiz yüksek lisans diploması verilir.”

MADDE 20 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 21 – Bu Yönetmelik hükümlerini Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Rektörü

yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

3/7/2012 28342

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

28/1/2013 28542
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TEBLİĞLER

Sermaye Piyasası Kurulundan:
YATIRIM FONLARINA İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİ

(III-52.1)

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar

Amaç ve kapsam
MADDE 1 – (1) Bu Tebliğ ile yatırım fonlarının kuruluşlarına, faaliyet ilke ve kural-

larına, katılma payları ile bunların ihracına ve kamunun aydınlatılmasına ilişkin esaslar düzen-
lenmiştir.

(2) Borsa yatırım fonları, gayrimenkul yatırım fonları ve girişim sermayesi yatırım fon-
ları bu Tebliğ kapsamı dışındadır.

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

nunun 52 nci ve 54 üncü maddelerine dayanılarak düzenlenmiştir.
Tanımlar ve kısaltmalar
MADDE 3 – (1) Bu Tebliğde geçen;
a) Banka: 19/10/2005 tarihli ve 5411 sayılı Bankacılık Kanununun 3 üncü maddesinde

tanımlanan bankaları,
b) BİAŞ: Borsa İstanbul A.Ş.’yi,
c) Bilgilendirme dokümanları: Şemsiye fon içtüzüğü, fon izahnamesi ve yatırımcı bilgi

formunu,
ç) Borsa: 6362 sayılı Kanunun 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (ç) bendinde ta-

nımlanan sistemler ve pazar yerleri ile yurt dışı borsaları,
d) Borsa yatırım fonu: Kurulun borsa yatırım fonlarına ilişkin düzenlemelerinde tanım-

lanan ve esasları belirlenen yatırım fonunu,
e) Fon: Katılma payları bir şemsiye fona bağlı olarak ihraç edilen yatırım fonunu,
f) Fon izahnamesi/izahname: Fonun özelliklerine ve buna bağlı hak ve risklere ilişkin

olarak yatırımcıların bilinçli bir değerlendirme yapmasını sağlayacak nitelikteki tüm bilgileri
içeren kamuyu aydınlatma belgesini,

g) Fon toplam değeri: Fon portföyündeki varlıkların Kurulun ilgili düzenlemeleri çer-
çevesinde değerlenmesi neticesinde bulunan fon portföy değerine varsa diğer varlıkların ve
alacakların eklenmesi ve borçların düşülmesi suretiyle ulaşılan değeri,

ğ) Garantör: Garantili yatırım fonları tarafından bilgilendirme dokümanlarında belirle-
nen esaslar çerçevesinde yatırımcılara geri ödeneceği taahhüt edilen yatırım tutarının Fon ta-
rafından karşılanamayan kısmının yatırımcılara geri ödenmesini Fona garanti eden ve bu Teb-
liğde belirlenen nitelikleri haiz, banka ve tabi oldukları mevzuat hükümleri saklı kalmak kay-
dıyla yurt dışında yerleşik banka ve sigorta şirketlerini,

h) Hazine Müsteşarlığı: T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığını,
ı) İçtüzük: Şemsiye fon içtüzüğünü,
i) İhraççı: Anonim ortaklığı,
j) Kanun: 6362 sayılı Kanunu,
k) KAP: Kamuyu Aydınlatma Platformu’nu,
l) Katılma payı: Yatırımcının sahip olduğu hakları taşıyan ve fona katılımını gösteren,

kayden izlenen sermaye piyasası aracını,
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m) Kurucu: Kanunun 55 inci maddesi kapsamında ana faaliyet konusu yatırım fonları-
nın kurulması ve yönetimi olan anonim ortaklık şeklinde kurulan portföy yönetim şirketini,

n) Kurul: Sermaye Piyasası Kurulu’nu,
o) Nitelikli Yatırımcı: Kurulun ilgili düzenlemelerinde tanımlanan nitelikli yatırımcıyı,
ö) Portföy saklayıcısı: Kanunun 56 ncı maddesi kapsamında yetkilendirilmiş portföy

saklama hizmetini yürüten kuruluşu,
p) Takasbank: İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş.’yi,
r) TCMB: Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası A.Ş.’yi,
s) TTSG: Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi’ni,
ş) Türev Araçlar: Kurulca fon portföyüne alınması uygun görülen vadeli işlem ve op-

siyon sözleşmelerini,
t) Yatırım Fonu: Kanun hükümleri uyarınca tasarruf sahiplerinden katılma payı karşı-

lığında toplanan para ya da diğer varlıklarla, tasarruf sahipleri hesabına, inançlı mülkiyet esas-
larına göre, bu Tebliğde belirtilen varlıklar ve işlemlerden oluşan portföy veya portföyleri iş-
letmek amacıyla portföy yönetim şirketleri tarafından içtüzük ile kurulan ve tüzel kişiliği bu-
lunmayan mal varlığını,

u) Yatırımcı Bilgi Formu: Fonun yapısını, yatırım stratejisini ve risklerini gösteren özet
formu,

ü) Yönetici: Kurulca uygun görülen portföy yönetim şirketini,
v) Yönetim hakimiyeti: Kurulun pay alım teklifine ilişkin düzenlemelerinde tanımlanan

yönetim hakimiyetini
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Genel Esaslar

Şemsiye fon
MADDE 4 – (1) Şemsiye fon, katılma payları tek bir içtüzük kapsamında ihraç edilen

tüm fonları kapsayan yatırım fonudur.
(2) Şemsiye fon, aşağıda belirtilen varlıklar ve işlemlerden oluşan portföy veya portföyleri

işletmek amacıyla kurulur ve bunun dışında herhangi bir işle uğraşamaz.
a) Özelleştirme kapsamına alınanlar dahil Türkiye'de kurulan ihraççılara ait paylar, özel

sektör ve kamu borçlanma araçları,
b) Türk Parasının Kıymetini Koruma Hakkında 32 sayılı Karar hükümleri çerçevesinde

alım satımı yapılabilen yabancı özel sektör ve kamu borçlanma araçları ile ihraççı payları,
c) 12 aydan uzun vadeli olmamak üzere vadeli mevduat, katılma hesabı ve mevduat

sertifikaları,
ç) Borsada işlem görmeleri kaydıyla; altın ve diğer kıymetli madenler ile bu madenlere

dayalı olarak ihraç edilen sermaye piyasası araçları,
d) Fon katılma payları,
e) Repo ve ters repo işlemleri,
f) Kira sertifikaları,
g) Gayrimenkul sertifikaları,
ğ) Varantlar ve sertifikalar,
h) Takasbank para piyasası işlemleri,
ı) Türev araç işlemlerinin nakit teminatları ve primleri,
i) Kurulca uygun görülen özel tasarlanmış yabancı yatırım araçları ve ikraz iştirak se-

netleri,
j) Kurulca uygun görülen diğer yatırım araçları.
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(3) Şemsiye fon içtüzüğünde yer alan ve aşağıda belirtilen esaslara uygun olarak, her
katılma payı ihracı için ayrı bir izahname ve yatırımcı bilgi formu düzenlenmesi şartıyla, şem-
siye fona bağlı fonlar oluşturulur.

a) Her bir fonun tüm varlık ve yükümlülükleri birbirinden ayrıdır.
b) Şemsiye fonun kuruluş giderleri ile fonların katılma payı ihraç giderleri hariç olmak

üzere, bir şemsiye fon için yapılması gereken tüm giderler fonların toplam değerleri dikkate
alınarak oransal olarak bu fonların portföylerinden karşılanır.

c) Bir şemsiye fonun bu Tebliğin 28 inci ve 29 uncu maddeleri uyarınca tasfiye edilmesi
veya devredilmesi durumunda, bu şemsiye fona bağlı fonların da tasfiye edilmesi veya devre-
dilmesi gerekir.

ç) Bu Tebliğde yer alan hükümler aksi belirtilmedikçe her bir fon için ayrı ayrı uygu-
lanır.

Fonun malvarlığına ilişkin esaslar
MADDE 5 – (1) Fonun malvarlığı, kurucunun ve portföy saklayıcısının malvarlığından

ayrıdır.
(2) Fon malvarlığının, fonun yönetim stratejisi doğrultusunda, fonun yatırım yapabile-

ceği varlıklar konusunda yeterli bilgi ve sermaye piyasası alanında en az beş yıllık tecrübeye
sahip portföy yöneticileri tarafından, yatırımcı lehine ve yatırımcının çıkarını gözetecek şekilde
Kurulun portföy yöneticiliği hizmetine ilişkin düzenlemeleri çerçevesinde yönetilmesi zorun-
ludur.

(3) Fon portföyündeki varlıkların, Kurulun portföy saklama hizmetine ilişkin düzenle-
meleri çerçevesinde saklanması zorunludur.

(4) Fon malvarlığı, fon hesabına olması ve içtüzükte ve izahnamede hüküm bulunması
şartıyla kredi almak, türev araç işlemleri, açığa satış işlemleri veya fon adına taraf olunan
benzer nitelikteki işlemlerde bulunmak haricinde teminat gösterilemez ve rehnedilemez. Fon
malvarlığı kurucunun ve portföy saklayıcısının yönetiminin veya denetiminin kamu kurumla-
rına devredilmesi halinde dahi başka bir amaçla tasarruf edilemez, kamu alacaklarının tahsili
amacı da dahil olmak üzere haczedilemez, üzerine ihtiyati tedbir konulamaz ve iflas masasına
dahil edilemez.

(5) Kurucunun üçüncü kişilere olan borçları ve yükümlülükleri ile fonların aynı üçüncü
kişilerden olan alacakları birbirlerine karşı mahsup edilemez.

Şemsiye fon türleri
MADDE 6 – (1) Şemsiye fonlar aşağıdaki türlerde kurulabilir.
a) Fon toplam değerinin en az %80’i devamlı olarak;
1) Yerli ve/veya yabancı kamu ve/veya özel sektör borçlanma araçlarına yatırılan fonları

kapsayan şemsiye fonlar "BORÇLANMA ARAÇLARI ŞEMSİYE FONU",
2) Yerli ve/veya yabancı ihraççıların paylarına yatırılan fonları kapsayan şemsiye fonlar

"HİSSE SENEDİ ŞEMSİYE FONU",
3) Borsada işlem gören altın ve diğer kıymetli madenler ile kıymetli madenlere dayalı

sermaye piyasası araçlarına yatırılan fonları kapsayan şemsiye fonlar "KIYMETLİ MADEN-
LER ŞEMSİYE FONU",

4) Diğer fonların ve borsa yatırım fonlarının katılma paylarından oluşan fonları kapsa-
yan şemsiye fonlar "FON SEPETİ ŞEMSİYE FONU",

b) Portföyünün tamamı devamlı olarak, vadesine en fazla 184 gün kalmış likiditesi yük-
sek para ve sermaye piyasası araçlarından oluşan ve portföyünün günlük olarak hesaplanan
ağırlıklı ortalama vadesi en fazla 45 gün olan fonları kapsayan şemsiye fonlar “PARA PİYA-
SASI ŞEMSİYE FONU",
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c) Portföyünün tamamı devamlı olarak, kira sertifikaları, katılma hesapları, ortaklık
payları, altın ve diğer kıymetli madenler ile Kurulca uygun görülen diğer faize dayalı olmayan
para ve sermaye piyasası araçlarından oluşan fonları kapsayan şemsiye fonlar “KATILIM ŞEM-
SİYE FONU",

ç) Portföy sınırlamaları itibarıyla yukarıdaki türlerden herhangi birine girmeyen fonları
kapsayan şemsiye fonlar "DEĞİŞKEN ŞEMSİYE FON",

d) Katılma payları sadece nitelikli yatırımcılara satılmak üzere kurulmuş olan fonları
kapsayan şemsiye fonlar "SERBEST ŞEMSİYE FON",

e) Yatırımcının başlangıç yatırımının belirli bir bölümünün, tamamının ya da başlangıç
yatırımının üzerinde belirli bir getirinin bilgilendirme dokümanlarında belirlenen esaslar çer-
çevesinde belirli vade ya da vadelerde yatırımcıya geri ödenmesi;

1) Uygun bir yatırım stratejisine ve garantör tarafından verilen garantiye dayanılarak
taahhüt edilen fonları kapsayan şemsiye fonlar "GARANTİLİ ŞEMSİYE FON",

2) Uygun bir yatırım stratejisine dayanılarak en iyi gayret esası çerçevesinde amaçlanan
fonları kapsayan şemsiye fonlar "KORUMA AMAÇLI ŞEMSİYE FON"

olarak adlandırılır.
(2) Fon toplam değerinin en az %80’i devamlı olarak menkul kıymet yatırım ortaklıkları

payları hariç olmak üzere BİAŞ’ta işlem gören ihraççı paylarından oluşan ve bu maddenin bi-
rinci fıkrasının (a) bendinin (2) numaralı alt bendinde belirtilen şemsiye fona bağlı olarak ihraç
edilen fonlar “Hisse Senedi Yoğun Fon” olarak kabul edilir. Hisse senedi yoğun fonların
portföylerinde yer alan ihraççı paylarına ve ihraççı payı endekslerine dayalı olarak yapılan va-
deli işlem sözleşmelerinin nakit teminatları, ihraççı paylarına ve ihraççı payına dayalı opsiyon
sözleşmelerinin primleri ile borsada işlem gören ihraççı paylarına ve ihraççı payına dayalı aracı
kuruluş varantları %80’lik oranın hesaplanmasına dahil edilir. Bu Tebliğin 24 üncü maddesinin
beşinci fıkrası hükümleri saklı kalmak kaydıyla, bir fonun, hisse senedi yoğun fon olarak sı-
nıflandırılabilmesi için günlük olarak gerekli olan şartları sağlamaması halinde, sağlanmayan
günlere ilişkin, fonun, yatırımcıların ve/veya yatırım fonu katılma payı alım satımını yapan
kuruluşların tabi olacağı tüm yükümlülüklerin yerine getirilmesinden de kurucu ve portföy
saklayıcısı müteselsilen sorumludur.

(3) Fon portföyüne türev araçların dahil edilmesi halinde, bu maddenin birinci fıkrasının
(a) bendinde yer alan %80’lik oranın hesaplanmasına ilişkin esaslar Kurulca belirlenir.

(4) Kurulca uygun görülmesi koşuluyla, yukarıda sayılanlar dışında yeni şemsiye fon
türleri belirlenebilir.

Fonun unvanı
MADDE 7 – (1) Fonun unvanı;
a) Fonun yatırım stratejisine uygun olmak zorundadır.
b) Başka bir fonun unvanı ile aşırı benzerlik gösterecek, fonla ilişkili olmayan bir ku-

rumu/kişiyi çağrıştıracak, unvanda kurucunun veya yöneticinin tevsik edilemeyen niteliklerine
veya fonun diğer fonlardan üstün olduğunu ima eden benzeri subjektif ifadelere yer verecek
şekilde veya benzeri yollarla yatırımcıların yanıltılmasına yol açacak nitelikte olamaz.

(2) Fon unvanında fonun vade yapısına yer verilmesi halinde bu Tebliğin 20 nci mad-
desinin birinci fıkrasında yer alan esaslara uyulur.

(3) Kurul tarafından uygun görülen bir endeks kapsamındaki varlıkların tümünden ya
da örnekleme yoluyla seçilen bir kısmından oluşan fonların unvanlarında “Endeks” ibaresine
yer verilmesi zorunludur.
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(4) Koruma amaçlı ve garantili fonlara ilişkin olarak aşağıda yer alan esaslara uyulur.
a) Koruma amaçlı ve garantili şemsiye fonların unvanlarında koruma amaçlı veya ga-

rantili fon ibarelerinin bulunması yeterli olup, garantinin veya korumanın başlangıç yatırımına
oranına ya da garantili fonlarda garantör tarafından sağlanan garanti kapsamındaki getiri ora-
nına şemsiye fona bağlı fonların unvanları ile fon izahnamesi ve yatırımcı bilgi formlarında
yer verilir.

b) Özel sektör tarafından ihraç edilen kira sertifikalarına ve borçlanma araçlarına yatırım
yapan garantili ve koruma amaçlı fonların unvanlarında söz konusu sermaye piyasası araçlarına
yapılan yatırımı belirtir bir ifadeye yer verilir.

(5) Yabancı para ve sermaye piyasası araçlarına toplam değerinin en az %80’i oranında
yatırım yapan fonların unvanlarında “Yabancı” ibaresine yer verilmesi zorunludur. Unvanla-
rında bu ibareye yer vermeyen hisse senedi ve borçlanma araçları fonlarında, fon toplam de-
ğerinin en fazla %20’si oranında yabancı para ve sermaye piyasası araçları fon portföyüne dahil
edilebilir.

(6) Kurulun finansal raporlama standartlarına ilişkin düzenlemeleri kapsamındaki işti-
raklerin para ve sermaye piyasası araçlarından oluşan fonların unvanlarında “İştirak” ibaresine
yer verilmesi zorunludur.

Şemsiye fon içtüzüğü
MADDE 8 – (1) Şemsiye fon içtüzüğü, katılma payı sahipleri ile kurucu, portföy sak-

layıcısı ve varsa yönetici arasında fon portföyünün inançlı mülkiyet esaslarına göre işletilme-
sini, Kanunun 56 ncı maddesi kapsamında saklanmasını, vekalet akdi hükümlerine göre yöne-
timini ve garantili fonlarda garantiye ilişkin esasları konu alan genel işlem şartlarını içeren il-
tihaki bir sözleşmedir.

(2) Şemsiye fonlara ilişkin içtüzük standardı Kurulca belirlenir. Şemsiye fon içtüzü-
ğünde bulunması gereken asgari unsurlar Ek-1’de yer almaktadır.

(3) Şemsiye fona bağlı her bir fonun katılma payları, şemsiye fon içtüzüğüne dayalı
olarak ihraç edilir.

Kurucunun yetki ve sorumluluğu
MADDE 9 – (1) Kurucu, fonun katılma payı sahiplerinin haklarını koruyacak şekilde

temsili, yönetimi, yönetiminin denetlenmesi ile faaliyetlerinin içtüzük ve izahname hükümle-
rine uygun olarak yürütülmesinden sorumludur. Kurucu fona ait varlıklar üzerinde kendi adına
ve fon hesabına mevzuat ve içtüzüğe uygun olarak tasarrufta bulunmaya ve bundan doğan hak-
ları kullanmaya yetkilidir.

(2) Fonun faaliyetlerinin yürütülmesi esnasında portföy yöneticiliği hizmeti dahil dı-
şarıdan sağlanan hizmetlerden yararlanılması, kurucunun sorumluluğunu ortadan kaldırmaz.

(3) Kurucu ile katılma payı sahipleri arasındaki ilişkilere Kanunda, ilgili mevzuatta ve
içtüzükte hüküm bulunmayan hâllerde 11/1/2011 tarihli ve 6098 sayılı Türk Borçlar Kanununun
502 ilâ 514 üncü maddeleri hükümleri kıyasen uygulanır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Şemsiye Fonun Kuruluşu ve Fon Katılma Paylarının

İhracına İlişkin Esaslar

Şemsiye fonun kuruluşu
MADDE 10 – (1) Yatırım fonlarının şemsiye fon şeklinde kurulması zorunludur.
(2) Kurucu, taslak içtüzük ve Kurulca esasları belirlenen başvuru formu ile Kurulca is-

tenen diğer bilgi ve belgelerle Kurula başvurur. Şemsiye fonların kuruluş izni alabilmesi için
kurucu ile portföy saklayıcısı arasında yapılan saklama sözleşmesinin kurulacak şemsiye fonu
da kapsaması ve içtüzüğün Kurulca onaylanması gereklidir.
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(3) Kuruluş başvurusu kapsamında, içtüzükte yer alan bilgilerin tutarlı, anlaşılabilir ve
Kurulca belirlenen içtüzük standardına göre eksiksiz olması zorunludur.

(4) Kuruluş başvuruları, gerekli belgelerin Kurula eksiksiz olarak sunulmasından iti-
baren iki ay içinde Kurul tarafından karara bağlanır.

(5) Kurulca onaylanan içtüzük, Kurul kararının şirket tarafından tebellüğ edildiği tarihi
izleyen altı iş günü içinde kurucunun merkezinin bulunduğu yerin ticaret siciline tescil ettirilir
ve TTSG ile KAP’ta ilan olunur.

(6) Bu madde çerçevesinde yapılan inceleme neticesinde başvurunun onaylanmaması
halinde bu durum gerekçesi belirtilerek başvuru sahibine bildirilir.

(7) Şemsiye fon kuruluş başvurusu için gerekli bilgi ve belgeler Kurul tarafından be-
lirlenir ve ilan edilir.

Fon katılma paylarının ihracı
MADDE 11 – (1) Katılma paylarının halka arz edilmesi veya belirli kişi ve/veya kuru-

luşlara tahsisli ya da nitelikli yatırımcılara satılması zorunludur.
(2) Her bir fonun katılma payı ihracı için Kurulca belirlenen standartlara uygun olarak

izahname ve yatırımcı bilgi formu düzenlenir ve Kurulca istenen diğer bilgi ve belgelerle bir-
likte kurucu tarafından Kurula başvurulur. Şu kadar ki, bir şemsiye fona bağlı olarak oluşturu-
lacak ilk fonun katılma payı ihracı başvurusunun içtüzüğün tescilinden itibaren en geç üç ay
içinde yapılması zorunludur. Bu süre içinde Kurula başvuru yapılmaması durumunda, içtüzük
kurucu tarafından ticaret sicilinden terkin ettirilir. Buna ilişkin belgeler altı iş günü içinde Ku-
rula gönderilir. Kurulca uygun görülecek makul gerekçelerin varlığı halinde, bu fıkrada belir-
tilen üç aylık süre bir defaya mahsus olmak üzere üç ay daha uzatılabilir.

(3) Katılma paylarının ihraç edilebilmesi için fon izahnamesinin Kurul tarafından onay-
lanması gereklidir. İzahnamede bulunması gereken asgari unsurlar Ek-2’de yer almaktadır.

(4) İzahnamenin onaylanması aşamasında aşağıda yer alan esaslar uygulanır.
a) İzahname Kurula sunulan bilgi ve belgeler çerçevesinde 20 iş günü içinde incelenir;

izahnamede yer alan bilgilerin tutarlı, anlaşılabilir ve Kurulca belirlenen izahname standardına
göre eksiksiz olduğunun tespiti halinde onaylanır ve keyfiyet ilgililere bildirilir.

b) Sunulan bilgi ve belgelerin eksik olması veya ek bilgi ve belgeye ihtiyaç duyulması
halinde, başvuru tarihinden itibaren 10 iş günü içinde başvuru sahibi bilgilendirilir. Eksik bilgi
ve belgelerin Kurulca belirlenecek süre içinde tamamlanması gereklidir. Bu takdirde, bu fık-
ranın (a) bendinde öngörülen 20 iş günlük süre, eksik bilgi ve belgelerin Kurula sunulduğu ta-
rihten itibaren işlemeye başlar. Bu fıkranın (a) bendi kapsamında yapılan inceleme neticesinde
izahnamenin onaylanmaması halinde bu durum gerekçesi belirtilerek başvuru sahibine bildi-
rilir.

(5) İzahnamenin onaylanması, bu belgede yer alan bilgilerin doğru olduğunun Kurulca
tekeffülü anlamına gelmeyeceği gibi, ilgili fon katılma paylarına ilişkin bir tavsiye olarak da
kabul edilemez.

(6) İzahname ve yatırımcı bilgi formu, izin yazısının şirket tarafından tebellüğ edildiği
tarihi izleyen 10 iş günü içinde KAP’ta ve kurucunun resmi internet sitesinde yayımlanır, ayrıca
ticaret siciline tescil ve TTSG’de ilan edilmez. Ancak, izahnamenin nerede yayımlandığı hususu
ticaret siciline tescil ettirilir ve TTSG’de ilan olunur. Yatırımcı bilgi formunda söz konusu tescil
tarihi belirtilir.

(7) Katılma payları, yatırımcı bilgi formunun KAP’ta yayımını takiben, bu formdaki
esaslar çerçevesinde ve formda belirtilen satış başlangıç tarihinden itibaren, formda belirtilen
dağıtım kanalları aracılığıyla yatırımcılara sunulur.
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(8) Katılma payları karşılığı yatırımcılardan toplanan para ve diğer varlıkların, takip
eden iş günü izahnamede belirlenen varlıklara ve işlemlere yatırılması zorunludur. Garantili
ve koruma amaçlı fonlarda talep toplanması halinde, birinci cümlede belirtilen süre iki iş günü
olarak uygulanır ve söz konusu sürenin hesaplanmasında talep toplamanın sona erdiği gün esas
alınır.

Yatırımcı bilgi formu
MADDE 12 – (1) Yatırımcı bilgi formu, yatırımcıların fonun yapısını, yatırım strateji-

sini ve risklerini makul ölçüde anlayabilmeleri ve bilgiye dayalı olarak yatırım kararları ala-
bilmeleri amacıyla hazırlanır. Bu form, asgari unsurları ve standardı Kurul tarafından belirlenen
ve yatırım kararının alınmasında etkili olabilecek nitelikteki temel bilgileri içerir. Kurucu, bu
formun içtüzük ve izahname ile tutarlılığından, içeriğinin doğruluğundan, güncelliğinin sağ-
lanmasından ve bu formda yer alan yanlış, yanıltıcı veya eksik bilgilerden kaynaklanan zarar-
lardan sorumludur.

(2) Yatırımcı bilgi formunun, fonun temel nitelikleri ile ilgili asgari olarak aşağıdaki
bilgileri içermesi zorunludur:

a) Fonu tanıtıcı bilgi,
b) Yatırım amaçlarının ve yatırım politikasının kısa tanımı ile portföy dağılımı,
c) Fonun varsa geçmiş performansı veya fon türüne bağlı olarak performans senaryo

analizleri,
ç) Fonun yönetim ücreti, komisyon ve diğer giderleri ile toplam gider oranı,
d) Fonun maruz kaldığı risklerle ilgili uygun açıklamaları ve uyarıları içeren risk ve

getiri profili,
e) Katılma paylarının alım satım esasları.
(3) Formda, yatırımcıların içtüzük, izahname, finansal raporlar ile diğer ek bilgileri ne-

reden ve ne şekilde elde edebilecekleri belirtilir.
(4) Form kısa, öz ve anlaşılır bir şekilde azami iki sayfa ve 12 punto olarak hazırlanır.

Formda yer verilen bilgiler açık, yeterli, içtüzük ve izahname ile tutarlı olmalı ve yatırımcıyı
yanıltıcı nitelikte olmamalıdır.

Bilgilendirme dokümanlarında yapılacak değişiklikler
MADDE 13 – (1) İçtüzük değişiklikleri;
a) Bu Tebliğin 10 uncu maddesinin üçüncü fıkrası çerçevesinde incelenerek onaylanır.

Yapılan inceleme neticesinde başvuruların onaylanmaması halinde bu durum gerekçesi belir-
tilerek başvuru sahibine bildirilir.

b) Bu Tebliğin 10 uncu maddesinin beşinci fıkrası çerçevesinde tescil ve ilan edilir.
c) Yatırımcıların yatırım yapma kararını etkileyebilecek ve önceden bilgi sahibi olun-

masını gerektirecek nitelikte ise, bir duyuru metni ile izin yazısının şirket tarafından tebellüğ
edildiği tarihi izleyen iş günü ayrıca KAP’ta ve kurucunun resmi internet sitesinde ilan edilir
ve yeni hususların yürürlüğe giriş tarihi 10 iş gününden az olmamak üzere duyuru metninde
belirtilir.

ç) İzahnamede değişiklik yapılmasını gerektirir nitelikte ise bu maddenin ikinci fıkrası
da uygulanır.

(2) İzahname değişiklikleri;
a) Yatırımcıların yatırım yapma kararını etkileyebilecek ve önceden bilgi sahibi olun-

masını gerektirecek nitelikte olması halinde bu Tebliğin 11 inci maddesinin dördüncü fıkrası
çerçevesinde Kurul tarafından incelenerek onaylanır ve aynı maddenin altıncı fıkrası çerçeve-
sinde ilan edilir. İzahname değişikliklerine ilişkin olarak düzenlenen duyuru metni izin yazısının
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şirket tarafından tebellüğ edildiği tarihi izleyen iş günü KAP’ta ve kurucunun resmi internet
sitesinde ilan edilir. Yeni hususların yürürlüğe giriş tarihi 10 iş gününden az olmamak üzere
duyuru metninde belirtilir.

b) Bu fıkranın (a) bendi kapsamı dışında ise, Kurulun onayı aranmaksızın kurucu tara-
fından yapılarak KAP’ta ve kurucunun resmi internet sitesinde ilan edilir ve yapılan değişik-
likler her takvim yılı sonunu izleyen altı iş günü içinde toplu olarak Kurula bildirilir.

(3) Yatırımcı bilgi formunda yapılacak değişiklikler için Kurul onayı aranmaz. Ancak,
değişikliklerin altı iş günü önce Kurula bildirilmesi, içtüzük ile izahnameye uygun olması ve
değişikliği takip eden iş günü KAP'ta ve kurucunun resmi internet sitesinde ilan edilmesi zo-
runludur.

(4) Yatırımcı bilgi formunda yapılacak bir değişikliğin izahname değişikliğini de ge-
rektirmesi halinde bu maddenin ikinci, içtüzük değişikliğini de gerektirmesi halinde birinci
fıkrası ayrıca uygulanır.

(5) Bilgilendirme dokümanlarında yapılan açıklamalarda, Kurul onayının Kurul veya
kamunun tekeffülü olarak yorumlanmasına yol açacak açık veya dolaylı bir ifade kullanılamaz.

Katılma paylarının değeri
MADDE 14 – (1) Katılma paylarının itibari değeri yoktur.
(2) Fon birim pay değeri, fon toplam değerinin katılma paylarının sayısına bölünmesiyle

elde edilir.
(3) Fon birim pay değeri, katılma paylarının alım satımına esas teşkil eden fiyattır.
(4) Fonların birim pay değerinin günlük olarak hesaplanması ve ilan edilmesi esastır.

Bilgilendirme dokümanlarında hüküm bulunmak kaydı ile aynı gün içinde iki fiyat açıklana-
bilir. Kurul katılma payı fiyatının günlük olarak hesaplanmasına ve açıklanmasına bu Tebliğde
belirtilen haller dışında da istisna getirebilir.

(5) Para piyasası fonları ile kısa vadeli borçlanma araçları fonları dışındaki fonlarda,
katılma payı alım satım emirleri, emrin verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay
fiyatı üzerinden yerine getirilir. Para piyasası fonları ve kısa vadeli borçlanma araçları fonla-
rında ise, alım satım emirleri en son ilan edilen birim pay fiyatı üzerinden gerçekleştirilir. Bu-
nunla birlikte, bilgilendirme dokümanlarında belirtilmek koşuluyla, para piyasası fonları ve
kısa vadeli borçlanma araçları fonlarında katılma payı alım işlemi ve satım işlemi farklı birim
pay fiyatı üzerinden gerçekleştirilebilir.

(6) Bilgilendirme dokümanlarında belirlenen esaslara göre hesaplanan birim pay değeri,
katılma paylarının alım-satım yerlerinde duyurulur.

(7) Bu Tebliğin 31 inci maddesinin üçüncü fıkrasında belirtilen durumlarda, Kurulca
uygun görülmesi halinde, katılma paylarının birim pay değerleri hesaplanmayabilir ve katılma
paylarının alım satımı durdurulabilir.

(8) Fon katılma payı sahiplerine temettü dağıtılması mümkündür.
Katılma paylarının alımı-satımı
MADDE 15 – (1) Katılma payı alımı, birim pay değerinin tam olarak nakden teslim

edilerek ödenmesi; katılma payı satımı, yatırımcıların paylarının bilgilendirme dokümanlarında
belirlenen esaslara göre fona iade edilmek suretiyle paraya çevrilmesi şartıyla gerçekleştirile-
bilir. Fon toplam değerinin en az %80’i oranında altına yatırım yapan fonlarda, katılma payı
alım satımında Kurulun onayı alınmak kaydıyla altın da kullanılabilir.

(2) Katılma paylarının günlük olarak alım satımı esastır. Fon türü ve niteliği dikkate
alınarak katılma paylarının günlük olarak alım satımına Kurulca istisna getirilebilir. İzahnamede
ve yatırımcı bilgi formunda şartları belirlenmiş olmak koşuluyla katılma paylarının yatırımcılar
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tarafından alım ve satımlarında giriş-çıkış komisyonu uygulanabilir. Ancak, kurucu, yönetici
ve yönetim veya sermaye bakımından bunlarla doğrudan ya da dolaylı olarak ilişkili olanlar
tarafından kurulan veya yönetilen fonların katılma paylarının fon portföyüne dahil edilmesi
halinde bu fonlara giriş ya da çıkış komisyonu ödenemez. Elde edilecek komisyon tutarı fon,
kurucu, yönetici, katılma paylarının alım satımını yapan kuruluşlar veya portföy saklayıcısı
arasında paylaştırılabilir. Bu kapsamda uygulanan komisyonlar bilgilendirme dokümanlarının
yanı sıra kurucunun resmi internet sitesinde ve KAP’ta ilan edilir. Yapılan açıklamada, komis-
yonların hangi şartlar dahilinde yatırımcılardan tahsil edileceği bilgisine ayrıntılı olarak yer
verilmelidir.

(3) İzahnamede hüküm bulunması ve Borsanın uygun görmesi şartı ile katılma payları
Borsada işlem görebilir.

(4) Katılma paylarının alım satımı Kurulun aracılık ve portföy yöneticiliği hizmetine
ilişkin düzenlemeleri çerçevesinde gerçekleştirilir.

(5) Borsada işlem görmeyen katılma paylarının, borsa dışında alım satımı bilgilendirme
dokümanlarında hüküm bulunması kaydıyla mümkündür. Bu durumda kurucu dışında alım sa-
tımı gerçekleştirebilecek kuruluşların KAP’ta ilan edilmesi zorunludur.

(6) Kurucu ve/veya yönetici tarafından katılma paylarının fon adına alım satımı esastır.
Kurucu ve/veya yönetici, fonun katılma payı sayısının %20’sini aşmayacak şekilde katılma
paylarını kendi portföyüne dahil edebilir. Ancak katılma paylarının satışına başlanmadan önce
kurucu tarafından fona avans olarak tahsis edilen tutar karşılığında alınan katılma payları fonun
kuruluşundan itibaren bir yıl süre ile bu oranın hesaplanmasında dikkate alınmaz.

(7) Kurul, katılma paylarının alım satımının borsalar ve/veya takas kurumları nezdinde
kurulmuş Kurulca uygun görülen merkezi bir fon dağıtım platformu aracılığıyla da gerçekleş-
tirilebilmesini teminen, Kurulca uygun görülen tüm fonların bu platforma dahil edilmesine ve
yatırım kuruluşları ve portföy yönetim şirketleri tarafından bu platformda işlem gören katılma
paylarının alım satımına aracılık yapılmasına ilişkin düzenlemeler yapabilir.

(8) Katılma payı alım satımı, fon toplam değerinin en az %80’i oranında yabancı para
ve sermaye piyasası araçlarına yatırım yapan fonlarda, TCMB ve Hazine Müsteşarlığının gö-
rüşü alınarak, Kurulun onayı alınmak kaydıyla, TCMB tarafından günlük alım satım kurları
ilan edilen yabancı para birimleri üzerinden gerçekleştirilebilir.

Pay gruplarının oluşturulması
MADDE 16 – (1) Fondan alınan yönetim ücreti, portföy yönetim ücreti ve pazarlama

satış dağıtım ücreti şeklinde bölünerek ve/veya fona giriş-çıkış komisyonu uygulanmak sure-
tiyle aynı fon çatısı altında farklı pay grupları oluşturulabilir. Bu ücretler ve komisyonlar fon,
kurucu, yönetici, katılma payı alım satımını yapan kuruluşlar ve portföy saklayıcısı arasında
paylaştırılabilir.

(2) Pay grupları oluşturan fonların kamuyu aydınlatmalarına ilişkin esas ve standartlar
Kurulca belirlenir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Portföy Sınırlamalarına İlişkin Esaslar

Fon portföyüne alınacak varlıklar ve ihraççılarına ilişkin sınırlamalar
MADDE 17 – (1) a) Fonun toplam değerinin %10’undan fazlası bir ihraççının para ve

sermaye piyasası araçlarına ve bu araçlara dayalı türev araçlara yatırılamaz. Bu oranın hesap-
lanmasında ipotek ve varlık teminatlı menkul kıymetler dikkate alınmaz ve bu varlıklara yapı-
lacak yatırımlar için birinci cümlede belirtilen oran %25 olarak uygulanır; bu fıkranın (b) ben-
dinde yer alan sınırlama ise uygulanmaz.
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b) Fon toplam değerinin %5’inden fazla yatırım yapılan ihraççıların para ve sermaye
piyasası araçlarının toplam değeri fon toplam değerinin %40’ını aşamaz.

c) Fon toplam değerinin %20’sinden fazlası Kurulun finansal raporlama standartlarına
ilişkin düzenlemeleri kapsamında, aynı grubun para ve sermaye piyasası araçlarına yatırıla-
maz.

ç) Fon portföyüne bir ihraççının borçlanma araçlarının tedavülde olan ihraç miktarının
%10’undan fazlası dahil edilemez. Bu oranın hesaplanmasında ihraççının tüm borçlanma araç-
larının, borçlanma aracının fon portföyüne dahil edildiği tarihteki tedavülde olan ihraç tutarının
piyasa değeri esas alınır.

d) TCMB, Hazine Müsteşarlığı ve ipotek finansmanı kuruluşları tarafından ihraç edilen
para ve sermaye piyasası araçları için bu fıkrada yer alan sınırlamalar uygulanmaz. Bu bent
kapsamında tek bir varlığa yapılan yatırım, fon toplam değerinin %35’ini aşamaz.

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

(2) Fon tek başına hiçbir ihraççının sermayesinin ya da tüm oy haklarının %10’undan
fazlasına, aynı yöneticinin yönetimindeki tek bir kurucuya ait fonlar ise toplu olarak, hiçbir
ihraççının sermayesinin ya da tüm oy haklarının %20’sinden fazlasına sahip olamaz.

(3) a) Yöneticinin yönetim hakimiyetine sahip olan,
b) (a) bendinde belirtilen tüzel kişiler ile yönetici yetkililerinin yönetim hakimiyetine

sahip olduğu,
c) Yöneticinin yönetim hakimiyetine sahip olan gerçek kişilerin yönetim hakimiyetine

sahip olduğu
ihraççıların ihraç ettiği para ve sermaye piyasası araçlarının toplam değeri fon toplam

değerinin %20’sini aşamaz.
(4) Aracı kuruluş ve ortaklık varantları ile sertifikalara yapılan yatırımların toplamı fon

toplam değerinin %10’unu aşamaz. Tek bir ihraççı tarafından çıkarılan varantlar ile sertifika-
ların toplamı ise fon toplam değerinin %5’ini aşamaz.

(5) Fon toplam değerinin en fazla %10’u, 12 aydan uzun vadeli olmamak şartıyla, ban-
kalar nezdinde açılan mevduat/katılma hesaplarında ve mevduat sertifikalarında değerlendiri-
lebilir. Ancak tek bir bankada değerlendirilebilecek tutar fon toplam değerinin %3’ünü aşamaz.
Katılım fonlarında bu fıkranın birinci cümlesinde belirtilen oran %25, ikinci cümlesinde be-
lirtilen oran ise %10 olarak uygulanır.

(6) Kurucunun Kurulun finansal raporlama standartlarına ilişkin düzenlemeleri kapsa-
mında yer alan grup şirketlerinin borsa dışında halka arzına aracılık ettiği ortaklık paylarına,
borsada işlem görmesi şartıyla, ihraç miktarının azami %10’u ve fon toplam değerinin azami
%5’i oranında yatırım yapılabilir.

Fon portföyüne alınacak kolektif yatırım kuruluşu paylarına ilişkin sınırlamalar
MADDE 18 – (1) Fon ile borsa yatırım fonu katılma payları ve menkul kıymet yatırım

ortaklıklarının paylarının toplam değeri fon toplam değerinin %20’sini aşamaz.
(2) Fon portföyüne, katılma payı satışına ilişkin izahnamesi Kurulca onaylanan fonların

katılma paylarının dahil edilmesi esastır. Şu kadar ki, yabancı borsalarda işlem gören borsa ya-
tırım fonlarının katılma payları için bu maddenin birinci fıkrasında yer alan sınırlama dahilinde
kalmak kaydıyla söz konusu şart aranmaz.
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Fon portföyündeki varlıkların borsada işlem görme esasları ve borsa dışında taraf
olunan sözleşmelere ilişkin sınırlamalar

MADDE 19 – (1) a) Fon portföyüne borsada işlem gören varlıkların alınması ve bu
varlıkların alım satımlarının borsa kanalıyla yapılması zorunludur. İlk ihraçlarda ise borsada
işlem görmesi uygun görülen sermaye piyasası araçları fon portföyüne dahil edilebilir.

b) Fon portföyüne dahil edilen katılma payları için bu fıkranın (a) bendinde yer alan
şartlar aranmaz.

c) Fon adına katılma paylarının alım satımı nedeniyle, BİAŞ’ın ilgili piyasasından aynı
gün valörü ile aynı gün valörlü işlem saatleri dışında fon portföyüne alım veya fon portföyün-
den satım zorunluluğu bulunuyorsa, BİAŞ tarafından belirlenen işlem kurallarına uyulması
şarttır.

(2) Borsada işlem gören kamu dış borçlanma araçlarının, borsa dışında yapılacak iş-
lemler ile fon portföyüne dahil edilmesi veya fon portföyünden çıkarılması mümkündür.

(3) Kurucunun fon adına ve hesabına borsa dışında taraf olduğu sözleşmelerin;
a) Fonların yatırım stratejisine uygun olması,
b) Karşı taraflarının bu Tebliğin 32 nci maddesinde belirtilen derecelendirme notuna

sahip olması,
c) Herhangi bir ilişkiden etkilenmeyecek şekilde objektif koşullarda yapılması ve adil

bir fiyat içermesi,
ç) Fonun fiyat açıklama dönemlerinde gerçeğe uygun değeri üzerinden nakde dönüş-

türülebilir olması
zorunludur.
(4) Borsa dışı sözleşmelerin bu maddenin üçüncü fıkrasının (c) bendinde yer alan ilke-

lere uygunluğunun temini için uygulanacak güvenilir yöntemler ve sözleşmelerle ilgili genel
ilkeler içtüzük ile izahnamelerde belirlenir ve KAP’ta açıklanır.

Fon portföyüne dahil edilecek varlıkların vade yapısına ilişkin sınırlamalar
MADDE 20 – (1) Borçlanma araçları fonlarının unvanlarında vade yapısına yer veril-

mek istenmesi durumunda, fon portföyünün aylık ağırlıklı ortalama vadesinin;
a) 25-90 gün olması halinde “kısa vadeli”,
b) 91-730 gün olması halinde “orta vadeli”,
c) 730 günden fazla olması halinde “uzun vadeli”
ifadelerine fon unvanlarında yer verilir.
(2) Para piyasası fonları ile kısa vadeli borçlanma araçları fonlarında vadeye kalan gün

sayısı hesaplanamayan varlıklar fon portföyüne dahil edilemez.
(3) Orta vadeli ve uzun vadeli borçlanma araçları fonlarında fon portföyüne en fazla

fon toplam değerinin %20’si oranında vadeye kalan gün sayısı hesaplanamayan varlıklar dahil
edilebilir.

(4) Portföyün ağırlıklı ortalama vadesi, sermaye piyasası araçlarının vadeleri ayrı ayrı
dikkate alınarak hesaplanır. Orta vadeli ve uzun vadeli borçlanma araçları fonlarında vadeye
kalan gün sayısı hesaplanamayan varlıklar bu hesaplamada dikkate alınmaz.

Fonun kredi işlemleri ile repo ve ters repo işlemlerine ilişkin sınırlamalar
MADDE 21 – (1) Fon portföylerinde yer alan repo işlemine konu olabilecek varlıkların

rayiç değerinin %10’una kadar borsada veya borsa dışında repo yapılabilir, fon toplam değe-
rinin %10’unu geçmemek üzere fon hesabına kredi alınabilir ve/veya borçlanma amacıyla Ta-
kasbank Para Piyasası işlemleri yapılabilir. Kredi alınması halinde kredinin tutarı, faizi, alındığı
tarih ve kredi alınan kuruluş ile geri ödeneceği tarih KAP’ta açıklanır ve Kurula bildirilir.
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(2) Ters repo sözleşmelerine ilişkin olarak;
a) Fon portföyüne borsada veya borsa dışında ters repo sözleşmelerinin dahil edilmesi

mümkündür.
b) Borsa dışında taraf olunan ters repo sözleşmelerine, fon toplam değerinin en fazla

%10’una kadar yatırım yapılabilir.
(3) Borsa dışı repo-ters repo işlemlerinin vade ve faiz oranı Kurulun ilgili düzenlemeleri

çerçevesinde belirlenir. Faiz oranının belirlenmesi, borsada işlem gören benzer vade yapısına
sahip sözleşmelerin faiz oranlarının dikkate alınması şartıyla, kurucu ve yöneticinin sorumlu-
luğundadır. Bu tür sözleşmelere taraf olunması durumunda, en geç sözleşme tarihini takip eden
iş günü içinde sözleşmenin vadesi, faiz oranı, karşı tarafı ve karşı tarafın derecelendirme notu
KAP’ta açıklanır; ilgili bilgi ve belgeler kurucu veya yönetici merkezinde sözleşme tarihini
müteakip beş yıl süreyle saklanır.

Fonun ödünç işlemlerine ilişkin sınırlamalar
MADDE 22 – (1) Fonlar, Kurulun ilgili düzenlemeleri çerçevesinde yapılacak bir söz-

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

(2) Fon portföyünden ödünç verme işlemi, ödünç verilen sermaye piyasası araçlarının
en az %100’ü karşılığında Kurulun ilgili düzenlemelerinde özkaynak olarak kabul edilen var-
lıkların fon adına Takasbank’ta bloke edilmesi şartıyla yapılabilir. Özkaynağın değerlemesine
ve tamamlanmamasına ilişkin esaslarda Kurulun ilgili düzenlemelerine uyulur.

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

(4) Fonun taraf olduğu sermaye piyasası aracı ödünç verme sözleşmelerine, sözleşmenin
fon lehine tek taraflı olarak fesh edilebileceğine ilişkin bir hükmün konulması zorunludur.

Belirli yatırımcılara tahsis edilmiş fonlar ile bir varlık veya varlık grubuna yatırım
yapan fonlara ilişkin sınırlamalar

MADDE 23 – (1) Katılma payları önceden belirlenmiş kişi veya kuruluşlara tahsis edil-
miş fonlarda;

a) Katılma payı yatırımcısı olarak tanımlanmış şirketlerin ihraç ettikleri para ve sermaye
piyasası araçlarının toplam değeri, tek bir şirket için azami %5 olmak üzere, fon toplam değe-
rinin %25’ini aşamaz.

b) İçtüzük ve izahname değişikliklerine ilişkin duyuruların KAP’ta ilan edilmesi hükmü
uygulanmaz.

(2) Unvanında “Endeks” ibaresi yer alan fonlarda, yönetici fonu, fonun getirisi baz alı-
nan endeksin getirisinden önemli ölçüde sapmayacak şekilde yönetmekle yükümlüdür. Bu fon-
larda, Ek-3’te yer alan formüle uygun olarak yapılan hesaplama çerçevesinde, baz alınan en-
deksin değeri ile fonun birim pay değeri arasındaki korelasyon katsayısı en az %90 olmalıdır.
Aksi bir durumun varlığının tespiti halinde Kurul tarafından, söz konusu fonun tasfiyesi veya
başka bir fona dönüşümü istenebilir. Her ayın sonuncu gününde son üç aylık dönemler itibariyle
hesaplanan korelasyon katsayısının, belirtilen oranın altına düşmesi halinde, kurucu bu durumu,
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alınacak tedbirlere ilişkin olarak alınacak yönetim kurulu kararı ile birlikte, izleyen ayın ilk
altı iş günü içinde Kurula bildirmekle yükümlüdür. Kurul, bu hükmün uygulanmasında, bu
Tebliğin 31 inci maddesinin üçüncü fıkrasında sayılan olağanüstü olayların gerçekleştiği dö-
nemleri dikkate almayabilir.

(3) Unvanında “Endeks” ibaresi yer alan fonlarda, bu Tebliğin 17 nci maddesinin birinci
ve üçüncü fıkralarında yer alan sınırlamalar ile aynı maddenin ikinci fıkrasında yer alan
%10’luk sınırlama, söz konusu varlıkların baz alınan endekse dahil olması halinde uygulanmaz.
Aynı maddenin ikinci fıkrasında yer alan %20’lik sınırlamanın hesaplanmasında ise, fonların
portföyünde yer alan paylar, baz alınan endekse dahil olması kaydıyla dikkate alınmaz.

(4) Belirli bir sektörde yer alan ihraççıların para ve sermaye piyasası araçlarına yatırım
yapan fonlarda, bu Tebliğin 17 nci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde yer alan %10’luk
sınırlama ilgili sektörde faaliyet gösteren ihraççılar için %20 olarak uygulanır; aynı fıkranın
(b) ve (c) bentlerinde yer alan sınırlamalar ise uygulanmaz.

(5) Fon toplam değerinin en az %80’i oranında yabancı para ve sermaye piyasası araç-
larına yatırım yapan fonlar tarafından, nakit ihtiyacının karşılanması amacıyla sözleşmelere
konu olabilecek varlıkların ilgili ülkenin merkezi takas ve saklama kuruluşunda saklanması
kaydıyla yurt dışında borsa dışı repo sözleşmelerine taraf olunabilir.

(6) Unvanında “İştirak” ibaresi yer alan fonlarda, bu Tebliğin 17 nci maddesinin birinci
fıkrasının (c) bendi ile aynı maddenin üçüncü fıkrası uygulanmaz.

Diğer sınırlamalar
MADDE 24 – (1) a) Fon portföyüne riskten korunma ve/veya yatırım amacıyla fonun

türüne ve yatırım stratejisine uygun olacak şekilde ve Kurulca belirlenecek esaslar çerçevesinde
türev araçlar dâhil edilebilir. Bu durumda, fonun portföy yöneticilerinin tümünün sermaye pi-
yasası faaliyetleri ileri düzey lisans belgesi ile türev araçlar lisans belgesine sahip olmaları zo-
runludur.

b) Türev araçlar nedeniyle maruz kalınan açık pozisyon tutarı fon toplam değerini aşa-
maz.

(2) Para piyasası fonları ve kısa vadeli borçlanma araçları fonları ile özel sektör borç-
lanma araçlarına yatırım yapan koruma amaçlı ve garantili fonlarda, fon portföyüne dahil edilen
banka borçlanma araçları dışındaki özel sektör borçlanma araçları ihraççısının bu Tebliğin
32 nci maddesinde belirtilen derecelendirme notuna sahip olması zorunludur.

(3) Fon portföyünün en fazla %20’si Takasbank Para Piyasası işlemlerinden oluşur.
(4) Fon, açığa satış ve kredili menkul kıymet işlemi yapamaz.
(5) Portföydeki varlıkların değerinin fiyat hareketleri ve temettü dağıtımı gibi yönetici

kontrolü dışında veya yeni pay alma hakları nedeniyle, fonun bilgilendirme dokümanları ile
bu Tebliğde belirtilen sınırların ihlal edilmesi halinde en geç 30 gün içinde söz konusu sınırlara
uyumun sağlanması zorunludur. Belirtilen süre içinde uyumun sağlanmasının imkansız olması
veya büyük zarar doğuracağının belirlenmesi halinde süre Kurul tarafından uzatılabilir. Bu süre
sonunda Kurula başvurmayan veya süre verilmesi Kurulca uygun görülmeyen fonların dönü-
şümü veya tasfiyesi Kurul tarafından istenebilir.

BEŞİNCİ BÖLÜM
Fon Türlerine Özel Esaslar

Serbest fonlar
MADDE 25 – (1) Serbest fonlar bu Tebliğin 17 ila 24 üncü maddelerinde yer alan port-

föy ve işlem sınırlamalarına tabi olmaksızın fonun bilgilendirme dokümanlarında yer alan ya-
tırım stratejileri ve limitleri dahilinde yatırım yapabilirler.
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(2) Payları serbest fonların portföylerine alınacak yabancı fonlar için ilgili otoriteden
izin alınmış olma şartı aranır. Bu kapsamda, hangi ülkelerde kurulu fonların portföye alınabi-
leceğine izahname ve yatırımcı bilgi formunda yer verilir. Kurul serbest fonların portföylerine
alınacak yabancı fon paylarına ilişkin kısıtlamalar getirebilir.

(3) Serbest fonlar için bu Tebliğin 15 inci maddesinin üçüncü fıkrası uygulanmaz.
(4) Serbest fonların katılma paylarının satışını yapacak kuruluşlar, katılma payı satış-

larının bu konuda yeterli bilgi ve deneyime sahip satış personeli tarafından gerçekleştirilmesini
temin ederler. Söz konusu kuruluşlar, satış yapılan yatırımcıların nitelikli yatırımcı vasıflarını
haiz olduklarına dair bilgi ve belgeleri temin etmek ve düzenli olarak tutmakla yükümlüdürler.

(5) Serbest fonun portföy yöneticilerinin tümünün sermaye piyasası faaliyetleri ileri
düzey lisans belgesi ile türev araçlar lisans belgesine ve bu fonlar konusunda gerekli bilgi ve
tecrübeye sahip olmaları gereklidir.

(6) Bu Tebliğin 33 üncü maddesi serbest fonlar için uygulanmaz.
(7) Serbest fonların portföyüne bu Tebliğin 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (ş)

bendinde tanımlanan türev araçların yanı sıra swap sözleşmeleri de dahil edilebilir. Serbest
fonların portföylerinde yer alan vadeli işlem ve opsiyon sözleşmeleri ile swap sözleşmeleri ne-
deniyle maruz kalınan risklere ilişkin limitler izahname ve yatırımcı bilgi formlarında belirtilir.
Limitlerin aşılması halinde kurucunun yönetim kurulu tarafından limitlere uyumun sağlanması
amacıyla gerekli tedbirler alınır ve katılma payı sahiplerine en uygun haberleşme vasıtasıyla
bildirilir.

(8) Bu Tebliğin 13 üncü maddesinin ikinci fıkrası kapsamında yapılacak izahname de-
ğişiklikleri yürürlüğe giriş tarihinden en az 30 gün önce katılma payı sahiplerine en uygun ha-
berleşme vasıtasıyla bildirilir. İçtüzük ve izahname değişikliklerine ilişkin duyuruların KAP’ta
ilan edilmesi hükmü serbest fonlar için uygulanmaz.

(9) Serbest fonların pay fiyatlarının en az ayda bir kere hesaplanması ve yatırımcılara
bildirilmesi zorunludur. Birim pay değerinin hesaplanması ve ilan edilmesine ilişkin olarak bu
Tebliğin 14 üncü maddesinin dördüncü fıkrası uygulanmaz.

(10) Serbest fonlar için bu Tebliğin 15 inci maddesinin altıncı fıkrasında yer alan
%20’lik sınırlama uygulanmaz.

(11) Serbest fonların izahname ve yatırımcı bilgi formlarında, katılma paylarının fona
iadesi için pay fiyatlarının ilan süresinden daha farklı ve uzun süreler belirlenebilir.

(12) Serbest fonlar fon sepeti fonu şeklinde kurulabilir. Bu durumda bu Tebliğin 26 ncı
maddesinde yer alan hükümler uygulanmaz.

Fon sepeti fonları
MADDE 26 – (1) Fon sepeti fonlarında aşağıdaki düzenlemelere uyulur.
a) Tek bir fona veya borsa yatırım fonuna ait katılma paylarının değeri fon sepeti fonu-

nun toplam değerinin %20’sini aşamaz.
b) Diğer fon sepeti fonlarına yatırım yapılamaz.
c) Fon sepeti fonu portföyüne alınan fon katılma payları veya borsa yatırım fonu katılma

paylarının sayısı, yatırım yapılan fonun katılma payı sayısının %25’ini aşamaz. Bu oranın he-
saplanmasında katılma paylarının fon portföyüne dahil edildiği tarihteki katılma payı sayısı
esas alınır.

ç) Fon sepeti fonu portföyüne, katılma payı satışına ilişkin izahnamesi Kurulca onay-
lanan fonların katılma paylarının dahil edilmesi esastır. Yabancı borsalarda işlem gören borsa
yatırım fonlarının katılma payları için söz konusu şart aranmaz.
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(2) Fon sepeti fonunda yer alan serbest fonlara ait katılma paylarının değeri, fon toplam
değerinin %10’unu geçemez.

(3) Fon sepeti fonlarında, portföye alınacak katılma payları için ödenen yönetim, giriş
ve çıkış ücretleri de bu Tebliğin 33 üncü maddesi kapsamında belirlenen toplam gider oranının
hesaplanmasında, fon sepeti fonunun bir gider kalemi olarak dikkate alınır.

(4) Fon sepeti fonları için bu Tebliğin 17 nci maddesinin üçüncü fıkrası ile 18 inci mad-
desinin birinci ve ikinci fıkraları uygulanmaz.

Garantili ve koruma amaçlı fonlar
MADDE 27 – (1) Garantili ve koruma amaçlı şemsiye fona bağlı fonların vadelerinin

asgari altı ay olarak belirlenmesi zorunludur.
(2) Garantiye ve korumaya ilişkin olarak;
a) Koruma amaçlı fonlar tarafından, yatırımcının başlangıç yatırımının belirli bir bölü-

münün ya da tamamının korunmasına yönelik olarak oluşturulacak yatırım stratejisinin, kamu
borçlanma araçlarına, ters repoya, kira sertifikalarına, banka borçlanma araçlarına, ipotek te-
minatlı ve ipoteğe dayalı menkul kıymetlere ve ihraççısı bu Tebliğin 32 nci maddesinde belir-
tilen derecelendirme notuna sahip olan diğer özel sektör borçlanma araçlarına veya korumayı
sağlayabilecek nitelikteki Kurulca uygun görülen diğer sermaye piyasası araçlarına yatırım ya-
pılmasını içermesi zorunludur.

b) Katılma payı sahiplerinin garantiden ya da korumadan yararlanabilme koşulları ve
katılma paylarının vadeden önce fona iadesi halinde uygulanacak esaslar fonların bilgilendirme
dokümanlarında belirlenir.

c) Yatırımcılar tarafından, vergi hariç olmak üzere, doğrudan katlanılan maliyetler ga-
ranti edilen ya da korunan yatırım tutarını azaltamaz.

ç) Garanti ya da koruma, tüm katılma payı sahipleri açısından aynı nitelikte olmalıdır.
Fonların portföy yönetim stratejisinde ve türünde fonun vadesi içerisinde değişiklik yapıla-
maz.

d) Garantili fonların portföy yönetim stratejilerinin oluşturulmasında bu fıkranın (a)
bendinin uygulanması zorunlu değildir. Portföy yönetim stratejilerine izahname ve yatırımcı
bilgi formlarında yer verilir.

e) Garantili ve koruma amaçlı fonlar tarafından, kamu ve özel sektör borçlanma araç-
larına, kira sertifikalarına, ipotek teminatlı ve ipoteğe dayalı menkul kıymetlere yapılan yatı-
rımlar için bu Tebliğin 17 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan sınırlamalar uygulanmaz.

(3) Garantöre ve garanti sözleşmesine ilişkin olarak;
a) Garantörün, bu Tebliğin 32 nci maddesinde belirtilen derecelendirme notuna sahip

olması zorunludur.
b) Garantili fon kurucusu ile garantör arasında lehdarı katılma payı sahipleri olmak

üzere, garanti sözleşmesinin muacceliyetinde kurucunun talebi, kurucunun talepte bulunma-
ması halinde katılma payı sahiplerinden birinin talebi üzerine, ilk talepte fona ödeme garantisi
içeren bir garanti sözleşmesi imzalanması zorunludur.

c) Garanti sözleşmesinde ve fonun bilgilendirme dokümanlarında garantiye ilişkin ola-
rak bulunması gereken asgari unsurlar Kurulca belirlenir ve bu unsurların garantili fonun vadesi
boyunca korunması zorunludur. Garanti sözleşmesi ve sözleşmede yapılacak değişiklikler için
Kurulun uygun görüşünün alınması zorunludur.

ç) Garanti, fona aittir ve fonun ayrılmaz bir parçasıdır. Garanti edilen tutarın ödenmesi
hiçbir koşula bağlanamaz ve garantiden cayılamaz.
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(4) Özel sektör borçlanma araçlarına yatırım yapan garantili ve koruma amaçlı fonların;
a) Katılma payı satışını yapacak kuruluşlar, katılma payı satışlarının bu konuda yeterli

bilgi ve deneyime sahip satış personeli tarafından gerçekleştirilmesini temin ederler. Bu hususa
aykırılık nedeniyle doğabilecek yatırımcı zararlarından katılma payı satışını yapan kuruluş ile
kurucu müteselsilen sorumludur.

b) Katılma payı satışında, yatırımcılardan yatırımcı bilgi formunun okunup anlaşıldığı
ve risklerin algılandığı bilgisini de içeren yazılı pay alım talimatları alınır.

(5) Garantili ve koruma amaçlı fonların portföy yöneticilerinin tümünün sermaye pi-
yasası faaliyetleri ileri düzey lisans belgesi ile türev araçlar lisans belgesine ve bu fonlar ko-
nusunda gerekli bilgi ve tecrübeye sahip olmaları gereklidir.

(6) Garantili ve koruma amaçlı fonların pay fiyatlarının en az ayda iki kere hesaplan-
ması ve ilan edilmesi zorunludur. Birim pay değerinin hesaplanması ve ilan edilmesine ilişkin
olarak bu Tebliğin 14 üncü maddesinin dördüncü fıkrası uygulanmaz.

(7) Garantili ve koruma amaçlı fonların portföy sınırlamalarına ilişkin olarak;
a) Fonlar tarafından portföye alınan ters repo sözleşmeleri, özel sektör tarafından ihraç

edilen borçlanma araçları ve kira sertifikaları, Kurulca uygun görülen vadeli işlem ve opsiyon
sözleşmeleri ile diğer sermaye piyasası araçları için bu Tebliğin 19 uncu maddesinin birinci
fıkrasının (a) ve (b) bentleri uygulanmaz.

b) Fonlar tarafından, vade ve diğer sözleşme koşulları açısından borsada işlem gören
eşdeğerlerinin bulunmaması halinde, borsa dışında ters repo sözleşmelerine taraf olunabilir ve
Kurulca uygun görülen diğer sermaye piyasası araçlarına yatırım yapılabilir. Borsa dışında
taraf olunan ters repo sözleşmelerine ilişkin olarak bu Tebliğin 21 inci maddesinin ikinci fık-
rasının (b) bendinde yer alan %10’luk sınırlama garantili ve koruma amaçlı fonlar için uygu-
lanmaz.

c) Opsiyon sözleşmesi satın alınması hariç olmak üzere türev araçlar koruma amaçlı
fonların portföyüne ancak riskten korunma amaçlı olarak alınabilir.

ç) Fonların portföyüne borsa dışından alınan sözleşmelerin bu Tebliğin 19 uncu mad-
desinin üçüncü fıkrasının (b) ve (ç) bentlerinde sayılan niteliklere uygunluğunu tevsik edici
bilgi ve belgeler, sözleşmelerin portföye dahil edilmelerini takip eden 10 iş günü içinde Kurula
gönderilir. Gerekli nitelikleri taşımadığı Kurulca tespit edilen sözleşmeler fon portföyünden
çıkarılarak Kurul düzenlemelerine uygun olan sözleşmeler portföye dahil edilir; bu nedenle
doğan masraf ve zararlar fon malvarlığına yansıtılamaz. Türev araç sözleşmelerine ilişkin im-
zaların, sözleşmelerin portföye alınmasını müteakip en geç bir ay içerisinde tamamlanması ve
sözleşmenin imza tarihinden itibaren beş yıl süreyle kurucu ve yönetici nezdinde saklanması
zorunludur.

d) Fonların portföylerine borsa dışından alınan türev araçlar nedeniyle maruz kalınan
karşı taraf riski fon toplam değerinin %20’sini aşamaz. Bu sınırlamaya uyumun yalnızca söz
konusu varlıkların portföye dahil edilmeleri aşamasında sağlanması yeterlidir.

ALTINCI BÖLÜM
Şemsiye Fonun ve Fonun Sona Ermesine, Devrine ve

Yapılandırılmasına İlişkin Esaslar

Şemsiye fonun ve fonun sona ermesi
MADDE 28 – (1) Fon, aşağıdaki nedenlerle sona erer:
a) Bilgilendirme dokümanlarında bir süre öngörülmüş ise bu sürenin sona ermesi,
b) Fon süresiz ise kurucunun Kurulun uygun görüşünü aldıktan sonra altı ay sonrası

için feshi ihbar etmesi,
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c) Kurucunun faaliyet şartlarını kaybetmesi,
ç) Kurucunun mali durumunun taahhütlerini karşılayamayacak kadar zayıflaması, iflas

etmesi veya tasfiye edilmesi,
d) Fonun kendi mali yükümlülüklerini karşılayamaz durumda olması ve benzer neden-

lerle fonun devamının yatırımcıların yararına olmayacağının Kurulca tespit edilmiş olması.
(2) Fon mal varlığı, içtüzük ve izahnamede yer alan ilkelere göre tasfiye edilir ve tasfiye

bakiyesi katılma payı sahiplerine payları oranında dağıtılır. Tasfiye durumunda yalnızca katılma
payı sahiplerine ödeme yapılabilir. Fesih ihbarından sonra yeni katılma payı ihraç edilemez.
Tasfiye anından itibaren hiçbir katılma payı ihraç edilemez ve geri alınamaz.

(3) Tasfiye işlemlerine ilişkin olarak, birinci fıkranın (b) bendinde yer alan altı aylık
süre sonunda hala fona iade edilmemiş katılma paylarının bulunması halinde, katılma payı sa-
hiplerinin satış talimatı beklenmeden pay satışları yapılarak elde edilen tutarlar kurucu ve ka-
tılma payı alım satımı yapan kuruluş nezdinde açılacak hesaplarda yatırımcılar adına ters repoda
veya Kurulca uygun görülen diğer sermaye piyasası araçlarında nemalandırılır.

(4) Şemsiye fonun tasfiyesine ilişkin olarak da bu madde hükümleri uygulanır.
Şemsiye fonun ve fonun devri
MADDE 29 – (1) Kurucunun iflası veya tasfiyesi halinde Kurul, fonu uygun göreceği

başka bir portföy yönetim şirketine tasfiye amacıyla devreder. Portföy saklayıcısının mali du-
rumunun taahhütlerini karşılayamayacak kadar zayıflaması, iflası veya tasfiyesi halinde, kurucu
fon varlığını Kurulca uygun görülecek başka bir portföy saklayıcısına devreder.

(2) İflas veya tasfiye durumları dışında fonun başka bir kurucuya devri ancak Kurulun
uygun görüşünün alınması kaydı ile mümkündür.

(3) Kurucu değişiklikleri bu Tebliğin 30 uncu maddesi hükümlerine tabidir.
(4) Bu madde kapsamında yapılacak masraflar fona yansıtılamaz.
(5) Kurucu değişikliğinin gerçekleştiği tarihten önce mevzuattan kaynaklanan yüküm-

lülüklerden her iki kurucu da müteselsilen sorumludur.
(6) Şemsiye fonun devrine ilişkin olarak da bu madde hükümleri uygulanır.
Fonların dönüştürülmesi, birleştirilmesi ve kurucusunun değiştirilmesi
MADDE 30 – (1) Kurucularının talebi üzerine Kurulun uygun görüşü alınarak veya

Kurulca gerekli görülen durumlarda fonlar birleştirilebilir veya dönüştürülebilir; şemsiye fon-
ların ise kurucuları değiştirilebilir.

(2) Fonların dönüştürülmesi ve birleştirilmesi durumlarında yapılacak değişikliklere
ilişkin izahname onayı için Kurula başvurulur.

(3) Katılma payı sahiplerinin bilgilendirilmesi amacıyla, söz konusu değişikliklerin ve
bu değişikliklerin gerekçelerinin yer aldığı Kurulca onaylı duyuru metni KAP’ta ve kurucunun
resmi internet sitesinde Kurul tarafından verilen izin yazısını takip eden altı iş günü içerisinde
ilan edilir. Duyuru metninde, değişikliklerin yürürlüğe giriş tarihinin yayım tarihinden itibaren
30 günden az olmamak üzere belirtilmesi gerekmektedir.

(4) Duyuru metninin yayımlandığı tarih ile yeni hususların yürürlüğe giriş tarihi ara-
sında kalan süre zarfında değişikliğe konu olan fonun katılma paylarının satışına devam edile-
bilmesi için başvuru sırasında yeni katılma payı alacak olan yatırımcıların dağıtım kanalı ba-
zında bilgilendirilme esasları ile yeni katılma payı satışından doğacak olan tüm ihtilaflardan
kurucunun sorumlu olacağına ilişkin beyanı Kurula gönderilir. Bu talebin Kurulca uygun gö-
rülmesi halinde satışa devam edilebilir, aksi takdirde bu süre zarfında yeni katılma payı satışı
durdurulur.
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(5) Değişikliklerin yürürlüğe giriş tarihinde, izahnamenin nerede yayımlandığı hususu
ticaret siciline tescil edilir. İzahname metni ile yatırımcı bilgi formunda yapılan değişiklikler
ve güncellenen izahname ve yatırımcı bilgi formu KAP’ta ilan edilir.

(6) Fonların dönüşümü ve birleşmesi nedeniyle yapılan tüm masraflar fon portföyünden
karşılanmadan kurucular tarafından üstlenilir.

(7) Birleşmeye ilişkin ek olarak;
a) Fonların birleştirilmesinde, birleşmeye konu olacak fonlardan bünyesinde birleşile-

cek fon dışında kalan fonların sona erme tarihlerine yönelik yapılacak değişikliğe ilişkin olarak
izahname onayı için Kurula başvurulur. İzahname metni KAP’ta ilan edilir. İzahnamenin nerede
yayımlandığı hususu ayrıca ticaret siciline tescil edilir. Bünyesinde birleşilecek fon dışındaki
fonlara ilişkin değişikliklerin nerede yayımlandığı hususunun ticaret siciline tescili tarihinden
itibaren, söz konusu fonların katılma paylarının satışı durdurulur.

b) Birleşme ile ilgili duyuru metninde ayrıca birleşme tarihi ve değiştirme oranının he-
saplanma yöntemi, birleşme işleminin, bünyesinde birleşilecek fonun mali yapısı ve perfor-
mansı üzerindeki muhtemel etkileri belirtilir.

c) Kurucu birleşme tarihinde, bünyesinde birleşilecek fonun birim pay değerini, sona
erecek fonun birim pay değerine bölerek değiştirme oranını tespit eder. Sona eren fonun pay
sayısı bulunan değiştirme oranına bölünür ve elde edilen pay sayısı, bünyesinde birleşilecek
fonun pay sayısına eklenir.

ç) Sona eren fonların bütün mal varlığı, birleşme tarihinde bünyesinde birleşilen fona
devredilir.

d) İlan edilen birleşme tarihinde yatırımcıların sahip olduğu katılma payı sayısının de-
ğiştirme oranına bölünmesi ile elde edilen sayı kadar bünyesinde birleşilen fonun katılma payı
yatırımcının hesabına kaydi olarak aktarılır. Katılma paylarının iadesi halinde ise, buna tekabül
eden tutar yatırımcıya ödenir. Küsurat olması halinde, küsurat yatırımcının hesabına ödenir.
Küsuratın tutarı değiştirmenin yapıldığı günkü birim pay değeri üzerinden hesaplanır.

(8) Şemsiye fonların kurucusunun değiştirilmesi durumunda içtüzük onayı için Kurula
başvurulur. Kurulca onaylı içtüzük metni, duyuru metninde belirtilen yeni hususların yürürlüğe
giriş tarihinde kurucunun merkezinin bulunduğu yerin ticaret siciline tescil ve TTSG ile KAP’ta
ilan edilir. Kurucu değişikliğine ilişkin diğer hususlarda ise bu maddenin ikinci, üçüncü, dör-
düncü, beşinci ve altıncı fıkraları uygulanır.

(9) Kurucu değişikliğinin gerçekleştiği tarihten önce mevzuattan kaynaklanan yüküm-
lülüklerden her iki kurucu da müteselsilen sorumludur.

(10) Bu madde kapsamında yapılacak dönüşüm, birleşme ve kurucu değişikliklerine
ilişkin ilan ve tescil esaslarına fon türü ve niteliği dikkate alınarak Kurulca istisna getirilebilir.

YEDİNCİ BÖLÜM
Diğer Esaslar

Bilgi verme yükümlülüğü
MADDE 31 – (1) Kurucu ve yönetici bu Tebliğin 17 nci maddesinin üçüncü fıkrasında

sayılan kişi ve ihraççıların unvanları, adresleri ve iştirak oranları ile portföy saklayıcısının Ka-
nun kapsamındaki yükümlülüklerini yerine getirmesi için gerekli diğer bilgileri her yılın Ocak
ayında ve bunlardaki değişikliklerin meydana geldiği tarihten itibaren altı iş günü içinde portföy
saklayıcısına yazılı olarak bildirir.

(2) Kurul gerektiğinde, bu Tebliğde yer alan sürelere bağlı olmaksızın fonlar hakkında
bilgi verilmesini isteyebilir.
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(3) Savaş, doğal afetler, ekonomik kriz, iletişim sistemlerinin çökmesi, portföydeki var-
lıkların ilgili olduğu pazarın, piyasanın, platformun kapanması, bilgisayar sistemlerinde mey-
dana gelebilecek arızalar, şirketin mali durumunu etkileyebilecek önemli bir bilginin ortaya
çıkması gibi olağanüstü durumların meydana gelmesi halinde, değerleme esaslarının tespiti
hususunda kurucunun yönetim kurulu karar alabilir. Bu durumda değerleme esaslarının gerek-
çeli olarak karar defterine yazılarak, Kurula ve portföy saklayıcısına bildirilmesi zorunludur.
Ayrıca söz konusu olaylarla ilgili olarak kamuya bilgi verilir.

(4) KAP’ta ilan edilmesi gereken bilgi ve belgelerin eksiksiz olarak yayımlanması, doğ-
ruluğu ve güncel tutulması kurucunun sorumluluğundadır.

(5) Fonun reklam ve ilanları ile ilgili olarak Kurulun bu konudaki düzenlemelerine uyulur.
Derecelendirme notuna ilişkin değerlendirme
MADDE 32 – (1) Bu Tebliğde derecelendirme notunun arandığı durumlarda, ilgili Ku-

rul düzenlemeleri çerçevesinde derecelendirme yapmaya yetkili derecelendirme kuruluşları ta-
rafından yatırım yapılabilir seviyeye denk gelen derecelendirme notuna sahip olunması zorun-
ludur.

(2) Yatırım yapılabilir seviyeye denk gelen derecelendirme notunun değerlendirilme-
sinde,

a) Türkiye’de yerleşik kuruluşlar için ulusal derecelendirme notlarının esas alınması,
b) Yurt dışında yerleşik kuruluşlar için ihraççı notlarının (issuer rating), ülkemizde ku-

rulu derecelendirme kuruluşlarının ise buna denk derecelendirme notlarının, fonun ya da taraf
olunan sözleşmenin vadesine uygun olarak uzun ya da kısa vadeli olanın esas alınması, dere-
celendirmeyi yapan kuruluşun notlama sisteminde bu not bazında vade ayrımı yapılmaksızın
tek bir notun bulunması durumunda bu notun esas alınması,

c) Derecelendirme notu, ilgili derecelendirme kuruluşunun derecelendirme sistemine
göre yatırım yapılabilir seviyenin en alt sınırında olan kuruluşlar için notun görünümünün en
az durağan olması şartının aranması,

ç) Güncel derecelendirme notunun esas alınması,
d) Derecelendirme notunda bir değişiklik olması halinde yeni derecelendirme notunun

ilgili fon için değişikliği müteakip iki iş günü içinde KAP’ta ilan edilmesi
gerekir.
Fon toplam giderinin üst sınırının belirlenmesi ve kamuya açıklanması
MADDE 33 – (1) Fondan karşılanan, yönetim ücreti dahil izahnamede belirtilen tüm

giderlerin toplamının üst sınırı, Ek-4’te fon türü bazında belirtilen azami oranları aşmayacak
şekilde bilgilendirme dokümanlarında belirlenir. 3, 6, 9 ve 12 aylık dönemlerin son iş günü iti-
barıyla, belirlenen yıllık fon toplam gideri oranının ilgili döneme denk gelen kısmının aşılıp
aşılmadığı, ilgili dönem için hesaplanan günlük ortalama fon toplam değeri esas alınarak, ku-
rucu tarafından kontrol edilir. Yapılan kontrolde belirlenen oranların aşıldığının tespiti halinde
aşan tutar ilgili dönemi takip eden beş iş günü içinde fona iade edilmesinden kurucu ve portföy
saklayıcısı sorumludur. İade edilen tutar, ilgili yıl içinde takip eden dönemlerin toplam gider
oranı hesaplamasında toplam giderlerden düşülür.

(2) Fon toplam gider oranı limiti içinde kalınsa dahi fondan yapılabilecek harcamalar
dışında fona gider tahakkuk ettirilemez.

(3) Katılma paylarının ilgili hesaplama dönemi içerisinde ilk defa ihraç edilmesi veya
fonun tasfiye olması durumunda, birinci fıkrada belirtilen kontroller katılma paylarının satışa
sunulmuş olduğu günler dikkate alınarak yapılır.
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(4) Bilgilendirme dokümanlarında belirlenen azami fon toplam gider oranı, 3, 6, 9 ve
12 aylık dönemlerin bitiminde hesaplanan fon toplam gider oranı ve varsa iade tutarı ile Kurulca
belirlenen formatta düzenlenen fon toplam giderinin dağılımı ilgili dönemin bitimini takip eden
altı iş günü içinde KAP’ta ilan edilir.

(5) Fonlara uygulanan yönetim ücretinin, yatırımcıların kolaylıkla ulaşabileceği şekilde
kurucunun resmi internet sitesinde ve KAP’ta ilan edilmesi gerekmektedir. Yapılan açıklamada,
günlük ve yıllık yönetim ücreti oranlarının hangi şartlar dahilinde yatırımcılardan tahsil edile-
ceği bilgilerine ayrıntılı olarak yer verilmelidir.

Kurul ücreti
MADDE 34 – (1) Kanunun 130 uncu maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca takvim yılı

esas alınarak üçer aylık dönemlerin son iş gününde fon toplam değerinin yüzbinde beşi oranında
kurucu tarafından hesaplanan ve portföy saklayıcısı tarafından onaylanan ücret, izleyen 10 iş
günü içerisinde kurucu tarafından Kurul Hesabına yatırılarak ilgili dekontların ve hesaplama
tablosunun bir örneği Kurula iletilir.

(2) Bu maddenin birinci fıkrasında belirtilen oran aşılmamak kaydıyla, fonun niteliği
veya vadesi dikkate alınmak suretiyle Kurul tarafından farklı oranlar belirlenebilir.

Fonların değerleme, finansal raporlama ve performans sunuşuna ilişkin esaslar
MADDE 35 – (1) Fonların değerleme ve finansal raporlama esaslarına ilişkin olarak

Kurulun ilgili düzenlemelerine uyulur.
(2) Fonların Kurulun kurumsal portföylerin performans sunumuna, performansa dayalı

ücretlendirme ve derecelendirme faaliyetlerine ilişkin düzenlemeleri çerçevesinde performans
sunuş raporu hazırlamaları gerekmektedir. Performans sunuş raporuna ilişkin olarak, ilgili dü-
zenlemelerde belirtilen cari yıl dönemleri, fonlar için Ocak-Haziran ve Ocak-Aralık olarak uy-
gulanır. Performans sunuş raporlarının ilgili dönemin bitişini takip eden bir ay içerisinde ba-
ğımsız denetimden geçirilmesi gereklidir.

Kurul denetimi
MADDE 36 – (1) Fonun kurucusu, yöneticisi ve portföy saklayıcısının fona ilişkin bü-

tün hesap ve işlemleri Kurul denetimine tabidir.

SEKİZİNCİ BÖLÜM
Son Hükümler

Yürürlükten kaldırılan tebliğ
MADDE 37 – (1) 19/12/1996 tarihli ve 22852 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Ya-

tırım Fonlarına İlişkin Esaslar Tebliği (Seri: VII, No: 10) yürürlükten kaldırılmıştır.
GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin yayımı tarihinden önce kurulmuş veya payları

ihraç edilmiş olan yatırım fonlarına ilişkin olarak, bu Tebliğin yürürlüğe giriş tarihinden itibaren
bir yıl içinde bu Tebliğ hükümlerine uyum sağlanması zorunludur. Aksi takdirde, kurucu tara-
fından içtüzük veya izahnamenin ticaret sicilinden terkin ettirilmesi için Kurula başvurulması
zorunludur.

GEÇİCİ MADDE 2 – (1) Bu Tebliğin yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla Kurulca so-
nuçlandırılmamış olan başvurular bu Tebliğ hükümlerine göre sonuçlandırılır.

Yürürlük
MADDE 38 – (1) Bu Tebliğ 1/7/2014 tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 39 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Kurul yürütür.
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Özelleştirme İdaresi Başkanlığından:
KARAR

TARİH : 8/7/2013
KARAR NO : 2013/ÖİB-K-33
KONU : Türkşeker A.Ş. Taşınmazı.
Özelleştirme İdaresi Başkanlığı’nca;
Özelleştirme kapsam ve programında bulunan Türkiye Şeker Fabrikaları (Türkşeker)

A.Ş.nin 10/6/2013 tarih ve 427-99/7748 sayılı yazısı dikkate alınarak; verilen yetki çerçeve-
sinde Türkşeker A.Ş. tarafından “satış” yöntemi ve “Pazarlık Usulü” uygulanmak suretiyle, il-
gili mevzuat hükümleri, İhale İlan Metni ve İhale Şartnamesi hükümleri çerçevesinde gerçek-
leştirilen ihalesi neticesinde Özelleştirme Yüksek Kurulu’nun 13/1/1998 tarih ve 98/03 sayılı
Kararına istinaden,

Türkşeker A.Ş. ye ait Kırklareli ili, Babaeski ilçesi, Alpullu köyü, Yolüstü mevkiinde
bulunan, tapuda F18-A-13-C pafta, 102 ada, 33 no.lu parselde kayıtlı 193,78 m2 yüzölçümlü
taşınmazın özelleştirilmesine ilişkin yapılan ihalede;

1) Taşınmazın Ali DOĞRU’ya İhale Şartnamesi çerçevesinde 5.000.-(Beşbin) TL be-
delle satılmasına, Ali DOĞRU’nun Sözleşmeyi imzalamaktan imtina etmesi veya diğer yü-
kümlülüklerini yerine getirmemesi halinde, geçici teminatının irat kaydedilerek ihalenin iptal
edilmesi şeklinde verilen İhale Komisyonunun 23/5/2013 tarih ve 1 sayılı Kararının onaylan-
masına,

2) Bu karar çerçevesinde teklif sahibi ile Sözleşme imzalanması ve karar gereklerinin
Türkşeker A.Ş. tarafından yerine getirilmesine

karar verilmiştir.
—— • ——

Özelleştirme İdaresi Başkanlığından:
KARAR

TARİH : 8/7/2013
KARAR NO : 2013/ÖİB-K-34
KONU : Türkşeker A.Ş. Taşınmazı.
Özelleştirme İdaresi Başkanlığı’nca;
Özelleştirme kapsam ve programında bulunan Türkiye Şeker Fabrikaları (Türkşeker)

A.Ş.nin 10/6/2013 tarih ve 427-99/7748 sayılı yazısı dikkate alınarak; verilen yetki çerçeve-
sinde Türkşeker A.Ş. tarafından “satış” yöntemi ve “Pazarlık Usulü” uygulanmak suretiyle, il-
gili mevzuat hükümleri, İhale İlan Metni ve İhale Şartnamesi hükümleri çerçevesinde gerçek-
leştirilen ihalesi neticesinde, Özelleştirme Yüksek Kurulu’nun 13/1/1998 tarih ve 98/03 sayılı
Kararına istinaden,

Türkşeker A.Ş. ye ait Kırklareli ili, Babaeski ilçesi, Sinanlı köyü, Köprüaltı mevkiinde
bulunan, tapuda F18A-13C pafta, 143 ada, 13 no.lu parselde kayıtlı 7.818,66 m2 yüzölçümlü
taşınmazın özelleştirilmesine ilişkin yapılan ihalede;

1) Taşınmazın Ali DOĞRU’ya İhale Şartnamesi çerçevesinde 14.000.- (Ondörtbin) TL
bedelle satılmasına, Ali DOĞRU’nun Sözleşmeyi imzalamaktan imtina etmesi veya diğer yü-
kümlülüklerini yerine getirmemesi halinde, geçici teminatının irat kaydedilerek ihalenin iptal
edilmesi şeklinde verilen İhale Komisyonunun 23/5/2013 tarih ve 1 sayılı Kararının onaylan-
masına,

2) Bu karar çerçevesinde teklif sahibi ile Sözleşme imzalanması ve karar gereklerinin
Türkşeker A.Ş. tarafından yerine getirilmesine

karar verilmiştir.
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Özelleştirme İdaresi Başkanlığından:
KARAR

TARİH : 8/7/2013
KARAR NO : 2013/ÖİB-K-35
KONU : Türkşeker A.Ş. Taşınmazı.
Özelleştirme İdaresi Başkanlığı’nca;
Özelleştirme kapsam ve programında bulunan Türkiye Şeker Fabrikaları (Türkşeker)

A.Ş.nin 10/6/2013 tarih ve 427-99/7748 sayılı yazısı dikkate alınarak; verilen yetki çerçeve-
sinde Türkşeker A.Ş. tarafından “satış” yöntemi ve “Pazarlık Usulü” uygulanmak suretiyle, il-
gili mevzuat hükümleri, İhale İlan Metni ve İhale Şartnamesi hükümleri çerçevesinde gerçek-
leştirilen ihalesi neticesinde, Özelleştirme Yüksek Kurulu’nun 13/1/1998 tarih ve 98/03 sayılı
Kararına istinaden,

Türkşeker A.Ş.ye ait Kırklareli ili, Babaeski ilçesi, Pancarköy köyü Sığıryolu mevkiinde
bulunan tapuda 28 pafta 2757 no.lu parselde kayıtlı 5.220 m2 lik taşınmazın 11/32 hissesine
isabet eden 1.794,37 m2 yüzölçümlü taşınmazın özelleştirilmesine ilişkin yapılan ihalede;

1) Taşınmazın Ali DOĞRU’ya İhale Şartnamesi çerçevesinde 5.600.- (Beşbinaltıyüz)
TL bedelle satılmasına, Ali DOĞRU’nun Sözleşmeyi imzalamaktan imtina etmesi veya diğer
yükümlülüklerini yerine getirmemesi halinde, geçici teminatının irat kaydedilerek ihalenin
iptal edilmesine şeklinde verilen İhale Komisyonunun 23/5/2013 tarih ve 1 sayılı Kararının
onaylanmasına,

2) Bu karar çerçevesinde teklif sahibi ile Sözleşme imzalanması ve karar gereklerinin
Türkşeker A.Ş. tarafından yerine getirilmesine

karar verilmiştir.
—— • ——

Özelleştirme İdaresi Başkanlığından:
KARAR

TARİH : 8/7/2013
KARAR NO : 2013/ÖİB-K-36
KONU : Türkşeker A.Ş. Taşınmazı.
Özelleştirme İdaresi Başkanlığı’nca;
Özelleştirme kapsam ve programında bulunan Türkiye Şeker Fabrikaları (Türkşeker)

A.Ş.nin 10/6/2013 tarih ve 427-99/7748 sayılı yazısı dikkate alınarak; verilen yetki çerçeve-
sinde Türkşeker A.Ş. tarafından “satış” yöntemi ve “Pazarlık Usulü” uygulanmak suretiyle, il-
gili mevzuat hükümleri, İhale İlan Metni ve İhale Şartnamesi hükümleri çerçevesinde gerçek-
leştirilen ihalesi neticesinde, Özelleştirme Yüksek Kurulu’nun 13/1/1998 tarih ve 98/03 sayılı
Kararına istinaden,

Türkşeker A.Ş. ye ait Kırklareli ili, Babaeski ilçesi, Katranca köyü, Tahtırevan mevki-
inde bulunan tapuda 7 pafta, 379 no.lu parselde kayıtlı 820 m2 yüzölçümlü taşınmazın özelleş-
tirilmesine ilişkin yapılan ihalede;

1) Taşınmazın Ali DOĞRU’ya İhale Şartnamesi çerçevesinde 7.500.- (Yedibinbeşyüz)
TL bedelle satılmasına, Ali DOĞRU’nun Sözleşmeyi imzalamaktan imtina etmesi veya diğer
yükümlülüklerini yerine getirmemesi halinde, geçici teminatının irat kaydedilerek ihalenin
iptal edilmesi şeklinde verilen İhale Komisyonunun 23/5/2013 tarih ve 1 sayılı Kararının onay-
lanmasına,

2) Bu karar çerçevesinde teklif sahibi ile Sözleşme imzalanması ve karar gereklerinin
Türkşeker A.Ş. tarafından yerine getirilmesine

karar verilmiştir.
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İLÂN BÖLÜMÜ 

YARGI İLÂNLARI 

Reyhanlı 1. Asliye Ceza Hakimliğinden: 

SAYI: 2010/1507-2010/1354 E K 

Reyhanlı 1. Asliye Ceza Mahkemesince; Obeıd ve Hamama oğlu 07/02/1963 Suriye D.lu 

Suriye Devleti nüfusuna kayıtlı MOHAMAD DIP ALBASH hakkında mahkememizce verilen 

karardan sonra yürürlüğe giren 28/03/2013 tarihinde kabul edilen ve 11/04/2013 tarihinde Resmi 

Gazete’de yayınlanan 6455 sayılı yasa hükümleri gereğince yapılan değerlendirme sonucunda; 

Mahkememizin 24/04/2013 tarih ve 2010/1507 esas, 2010/1354 sayılı ek kararıyla 

Mahkememizin 01/11/2010 tarih ve 2010/1507 esas 2010/1354 karar sayılı ilamının infazının 

durdurulmasına yer olmadığına ve sanık hakkında Mahkememizin 01/11/2010 tarih ve 2010/1507 

esas 2010/1354 karar sayılı ilamıyla verilen hükmün aynen infazına karar verildiği, 

Ek kararın, sanığın adresi belli olmadığından tebliğ edilemediği anlaşılmış 7201 sayılı 

yasanın 28/1 maddesi gereğince kararın ilanen tebliğine karar verilmiştir. 

İlanın yayın tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ olunmuş sayılarak 1412 S. CMUK'nun 

310. maddesi gereğince takip edilen 7 gün içerisinde usulen itiraz olunmadığı takdirde 

kesinleşmiş olunacağı tebliğ olunur. 5218 

————— 
SAYI: 2010/1556-2010/1408 E K 

Reyhanlı 1. Asliye Ceza Mahkemesince; Mahmoud ve Naffous oğlu 01/09/1981 Suriye 

D.lu Suriye Devleti nüfusuna kayıtlı ABDUL MAJID MUSTAFA hakkında mahkememizce 

verilen karardan sonra yürürlüğe giren 28/03/2013 tarihinde kabul edilen ve 11/04/2013 tarihinde 

Resmi Gazete’de yayınlanan 6455 sayılı yasa hükümleri gereğince yapılan değerlendirme 

sonucunda; Mahkememizin 24/04/2013 tarih ve 2010/1556 esas, 2010/1408 sayılı ek kararıyla 

Mahkememizin 26/11/2010 tarih ve 2010/1556 esas 2010/1408 sayılı ilamının infazının 

durdurulmasına yer olmadığına ve sanık hakkında Mahkememizin 26/11/2010 tarih ve 2010/1556 

esas 2010/1408 karar sayılı ilamıyla verilen hükmün infazına karar verildiği, 

Ek kararın, sanığın adresi belli olmadığından tebliğ edilemediği anlaşılmış 7201 sayılı 

yasanın 28/1 maddesi gereğince kararın ilanen tebliğine karar verilmiştir. 

İlanın yayın tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ olunmuş sayılarak 1412 S. CMUK'nun 

310. maddesi gereğince takip edilen 7 gün içerisinde usulen itiraz olunmadığı takdirde 

kesinleşmiş olunacağı tebliğ olunur. 5217 
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ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI 

EÜAŞ TUNÇBİLEK TERMİK SANTRALİ İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ 3. ÜNİTESİNDE 

KULLANILMAK ÜZERE 1 (BİR) ADET YÜKSEK BASINÇ KAZAN BESLEME SUYU 

POMPASININ TEKNİK ŞARTNAME ESASLARINA GÖRE İMALİ, TESLİMİ 

VE MONTAJI İŞİ YAPTIRILACAKTIR 

EÜAŞ Tunçbilek Termik Santralı İşletme Müdürlüğünden: 

 TAVŞANLI - KÜTAHYA 

İhale Kayıt Numarası : 2013/89831 

1 - İdarenin 

a) Adresi : EÜAŞ Tunçbilek Termik Santralı İşletme Müdürlüğü 

Tavşanlı - Kütahya 

b) Telefon ve faks numarası : 0274 638 30 53 - 0274 638 31 05  

c) Elektronik posta adresi (varsa) : - 

2 - İhale konusu malın 

a) Niteliği, türü ve miktarı : 1(bir) adet Yüksek Basınç Kazan Besleme Suyu 

Pompası Mal alımı 

b) Teslim yeri : EÜAŞ Tunçbilek Termik Santralı İşletme Müdürlüğü 

c) Teslim süresi : Temin edilecek pompanın İşletme Müdürlüğümüze 

firma tarafından getirilmesi, eski pompanın demontajı, 

yerine yeni pompanın montajı, çalışır vaziyette teslim 

edilme ve deneme işletme süresi toplam en fazla 300 

takvim günü olacak, firmalar işin süresini tekliflerinde 

mutlaka belirtecektir. 

3 - İhalenin 

a) Yapılacağı yer : EÜAŞ Tunçbilek Termik Santralı İşletme Müdürlüğü 

b) Tarihi ve saati : 31.07.2013, saat 15:00 

4 - İhale, Şartnamedeki katılma koşullarını taşıyan tüm yerli ve yabancı isteklilere açıktır. 

5 - İhale dokümanı EÜAŞ Tunçbilek Termik Santralı İşletme Müdürlüğü Tavşanlı-

Kütahya adresinde görülebilir ve 50,00,-TL karşılığı aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif 

verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.  

6 - Teklifler 31.07.2013 tarihi, saat 15:00’e kadar EÜAŞ Tunçbilek Termik Santralı 

İşletme Müdürlüğü Muhaberat Servisi'ne verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da 

gönderilebilir. Posta vb. yollarla gönderilen tekliflerde gecikme olması durumunda sorumluluk 

istekliye aittir. 

7 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 90 (doksan) takvim 

günüdür. 

8 - Konsorsiyum olarak başvuruda bulunulamaz. 

9 - İhaleye katılacak firmalar Türk Lirası veya döviz bazında fiyat vereceklerdir. Teklif 

edilen bedelin % 3'ünden az olmamak üzere, isteklice belirlenecek tutarda geçici teminat 

verilecektir. 

10 - Bu ihalede kısmi teklif verilemez. 

11 - Bu ilanda bulunmayan hükümler hakkında teknik ve idari şartnamedeki hükümler 

aynen geçerlidir. 

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

tabi olmayıp, Şirketimizin Satın Alma ve İhale Yönetmeliğinin usul ve esasları doğrultusunda 

yapılacaktır. 

NOT: İhalelerimiz www.euas.gov.tr ve www.tutes.gov.tr adreslerinden takip edilebilir. 

 5844/1-1 
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40.000 KG SOĞUK TUTKAL SATIN ALINACAKTIR 

Türk Kızılayı Mineralli Su İşletmeleri Faaliyet Alanı Koordinatörlüğünden: 

1 - Türk Kızılayı Afyonkarahisar Mineralli Su İşletmeleri’nde kullanılmak üzere 40.000 KG 

Soğuk Tutkal kapalı zarfla teklif alınmak suretiyle satın alınacaktır. 

2 - Firmalar teklif ettikleri fiyatın en az %3’ü nispetindeki geçici teminatı teklifleri ile 

birlikte vereceklerdir. 

3 - İhaleye ait şartnameler “İstasyon Mah. Türk Kızılayı Cad. No: 1 Etimesgut/ANKARA” 

adresindeki Faaliyet Alanı Koordinatörlüğümüzden, Ataç 1 Sokak No: 32 Yenişehir/Ankara 

adresindeki Genel Merkezimizden “Laleli Balabanağa Mah. Büyükreşitpaşa Cad. No: 18 

Fatih/İSTANBUL” adresindeki İstanbul Müdürlüğümüzden ve “İhsaniye Gazlıgöl” adresindeki 

Afyonkarahisar Kızılay Mineralli Su İşletmeleri Müdürlüğümüzden 100,00 TL karşılığında temin 

edilebilir. 

İdari ve teknik şartnamelere www.kizilay.org.tr ve www.kizilaymadensuyu.com.tr 

adresinden ulaşılabilecektir. 

4 - Firmaların tekliflerini en geç 31 Temmuz 2013 saat 12:00’a kadar Faaliyet Alanı 

Koordinatörlüğümüz Evrak Birimine vermiş/göndermiş olmaları gerekmektedir. 

5 - İhale Zarfı aynı gün saat 14.30’da Faaliyet Alanı Koordinatörlüğümüz Toplantı 

Salonunda açılacaktır.  

6 - Postada veya Kargoda meydana gelecek gecikmeler dikkate alınmaz. 

7 - E-mail veya Faksla yapılacak müracaatlar dikkate alınmayacaktır.  

8 - Kurumumuz Kamu İhale Kanununlarına tabi değildir. 5819/1-1 

————— 

11.000 ADET 84x120 TAHTA PALET SATIN ALINACAKTIR 

1 - Türk Kızılayı Afyonkarahisar Mineralli Su İşletmeleri’nde kullanılmak üzere 11.000 

Adet 84X120 Tahta Palet kapalı zarfla teklif alınmak suretiyle satın alınacaktır. 

2 - Firmalar teklif ettikleri fiyatın en az %3’ü nispetindeki geçici teminatı teklifleri ile 

birlikte vereceklerdir. 

3 - İhaleye ait şartnameler “İstasyon Mah. Türk Kızılayı Cad. No: 1 Etimesgut/ANKARA” 

adresindeki Faaliyet Alanı Koordinatörlüğümüzden, Ataç 1 Sokak No: 32 Yenişehir/Ankara 

adresindeki Genel Merkezimizden “Laleli Balabanağa Mah. Büyükreşitpaşa Cad. No: 18 

Fatih/İSTANBUL” adresindeki İstanbul Müdürlüğümüzden ve “İhsaniye Gazlıgöl” adresindeki 

Afyonkarahisar Kızılay Mineralli Su İşletmeleri Müdürlüğümüzden 100,00 TL karşılığında temin 

edilebilir.  

İdari ve teknik şartnamelere www.kizilay.org.tr ve www.kizilaymadensuyu.com.tr 

adresinden ulaşılabilecektir. 

4 - Firmaların tekliflerini en geç 31 Temmuz 2013 saat 12:00’a kadar Faaliyet Alanı 

Koordinatörlüğümüz Evrak Birimine vermiş/göndermiş olmaları gerekmektedir. 

5 - İhale Zarfı aynı gün saat 15.30’da Faaliyet Alanı Koordinatörlüğümüz Toplantı 

Salonunda açılacaktır.  

6 - Postada veya Kargoda meydana gelecek gecikmeler dikkate alınmaz. 

7 - E-mail veya Faksla yapılacak müracaatlar dikkate alınmayacaktır.  

8 - Kurumumuz Kamu İhale Kanununlarına tabi değildir. 5820/1-1 
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AFYONKARAHİSAR MİNERALLİ SU İŞLETMELERİ MÜDÜRLÜĞÜ’NÜN İHTİYACI 

OLAN 3.980 RULO STRECH SUPER POWER KAPALI ZARFLA TEKLİF ALINMAK 

SURETİYLE SATIN ALINACAKTIR 

Türk Kızılayı Mineralli Su İşletmeleri Faaliyet Alanı Koordinatörlüğünden: 

1 - Türk Kızılayı Afyonkarahisar Mineralli Su İşletmeleri Müdürlüğü’nün ihtiyacı olan 

3.980 rulo strech süper power kapalı zarfla teklif alınmak suretiyle satın alınacaktır. 

2 - Firmalar teklif ettikleri fiyatın en az %3’ü nispetindeki geçici teminatı teklifleri ile 

birlikte vereceklerdir. 

3 - İhaleye ait şartnameler “İstasyon Mah. Türk Kızılayı Cad. No: 6 Etimesgut/ANKARA” 

adresindeki Faaliyet Alanı Koordinatörlüğümüzden, Ataç 1 Sokak No: 32 Yenişehir/Ankara 

adresindeki Genel Merkezimizden “Alemdağ Mah. Prof. Kazım İsmail Gürkan Cad. No: 10 

Cağaloğlu-Fatih/İstanbul” adresindeki İstanbul Müdürlüğümüzden ve “İhsaniye-Gazlıgöl” 

adresindeki Afyonkarahisar Kızılay Mineralli Su İşletmeleri Üretim Yönetimi Müdürlüğümüzden 

100,00 TL karşılığında temin edilebilir.  

İdari ve teknik şartnamelere www.kizilay.org.tr ve www.kizilaymadensuyu.com.tr 

adresinden ulaşılabilecektir. 

4 - Firmaların tekliflerini en geç 25 TEMMUZ 2013 saat 12:00’a kadar Faaliyet Alanı 

Koordinatörlüğümüz Lojistik Birimine vermiş/göndermiş olmaları gerekmektedir. 

5 - İhale Zarfı 25 TEMMUZ 2013 saat 14:30’da Faaliyet Alanı Koordinatörlüğümüz 

Toplantı Salonunda açılacaktır.  

6 - Postada veya Kargoda meydana gelecek gecikmeler dikkate alınmaz. 

7 - E-mail veya Faksla yapılacak müracaatlar dikkate alınmayacaktır.  

8 - Kurumumuz Kamu İhale Kanunlarına tabi değildir. 5821/1-1 

—— • —— 

TAŞINMAZ MAL SATILACAKTIR 

Beykoz Belediye Başkanlığından: 

Beykoz Belediyesi taşınmazlarından; 17.05.2007 tarihinde onaylanan 1/1000 ölçekli 

Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planında yapılanma koşulları; 

 

No 

Mahalle 

Adı 

Ada 

No 

Parsel 

No 

Alan 

(m
2
) Hisse Plandaki Durumu 

Tahmini 

Bedel 

(TL) 

Geçici 

Teminat 

Miktarı 

(TL) 

1 Çubuklu 187 18 25364,00 Tam 

C lejantlı 

konut+park+yol+sos. 

ve kültürel tesis alanı 

6.087.360,00 182.620,80 

 

Yukarıdaki listedeki taşınmaz, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesi uyarınca 

Açık Teklif Usulü'ne göre yapılacak ihale yoluyla satılacaktır. 

ŞARTNAME BEDELİ ve SATIŞ YERİ : 100,00 TL karşılığında Beykoz Belediyesi 

Emlak ve İstimlak Müdürlüğünden şartname 

ve ekleri temin edilebilir. 

İHALE YERİ, TARİH ve SAATİ : Belediye Encümen Salonunda 31/07/2013 

Çarşamba günü saat 09:30 da 

İHALEYE KATILACAKLARDAN : İhaleye katılacak olanlar geçici teminata ait 

makbuz veya banka 

İSTENEN BELGELER : Teminat mektubu ile ihale şartnamesinde 

istenen diğer belgeleri teklifle birlikte vermek 

zorundadır. 

İlan olunur. 5708/1-1 



9 Temmuz 2013 – Sayı : 28702 RESMÎ GAZETE Sayfa : 107 

 

AÇIK İHALE USULÜ İLE OPERATÖRLÜ FORK-LİFT, BEKO LODER VE YÜKLET İŞ 

MAKİNELERİ KİRALANACAKTIR 

TPAO Batman Bölge Müdürlüğünden: 

İhale Kayıt No : 2013/84599 

1 - İdarenin 

a) Adresi : TPAO BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ BATMAN 

b) Telefon ve faks numarası : (488) 213 27 10 (6 Hat) 

c) Elektronik posta adresi (varsa) : www.ayuruk@tpao.gov.tr 

2 - İhale konusu hizmetin 

a) Niteliği, türü ve miktarı : TPAO Batman Bölge Müdürlüğüne bağlı Üretim 

Müdürlüğü ile İkmal ve BON Başmühendisliği 

Ünitelerinin bünyesinde çalıştırılmak üzere 

Operatörlü 6 adet Forklift iş makinesi, Operatörlü 4 

adet Backhoe Loder (Beko Loder) iş makinesi ve 

Operatörlü 5 adet Yüklet iş makinesi olmak üzere 

toplam 15 adet iş Makinesi kiralama işidir. İş 

Makinaları en az 2007 model ve üstü olacaktır. 

b) Yapılacağı yer : TPAO BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ BATMAN 

c) İşin süresi ve başlama tarihi : SÖZLEŞMENİN İMZALANMASI MÜTEAKKİP -

İKİ YIL 

3 - İhalenin 

a) Yapılacağı yer : TPAO BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ BATMAN 

b) Tarihi ve saati : 30.07.2013    SAAT 14.00 

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde 

uygulanacak kriterler: İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri 

kapsamında sunmaları gerekir: 

4.1 - Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası. 

4.2 - Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası 

Belgesi; 

4.2.1 - Gerçek kişi olması halinde, ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içinde alınmış, 

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

4.2.2 - Tüzel kişi olması halinde tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya 

Sanayi Odasından veya idare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya benzeri bir 

makamdan ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içinde düzenlenmiş, tüzel kişiliğin siciline kayıtlı 

olduğuna dair belge. 

4.3 - Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri; 

4.3.1 - Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 

4.3.2 - Tüzel kişi olması halinde, şirket ortaklarının hisse durumlarını ve şirketteki 

görevlerini belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi aslı veya noter tasdikli örneği ile 

tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri. 

4.4 - Şekli ve içeriği Açık İhale Usulü ile ihale edilen Hizmet alımlarında uygulanacak 

teklif alma Şartnamede belirlenen teklif mektubu. 

4.5 - Açık İhale Usulü ile ihale edilen Hizmet alımlarında uygulanacak teklif alma 

Şartnamede belirlenen geçici teminat. 

4.6 - İş Deneyim Belgeleri: 
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1 - Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan  

ve teklif edilen bedelin %20 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere 

ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler.  

2 - Benzer İş Olarak Kabul Edilecek İşler: Her türlü İş makineleri veya Araç Kiralama İşi. 

(Özel sektörden alınacak iş deneyim Belgesine ait sözleşme ve hak ediş faturaları, teklif 

ile birlikte ihale komisyonuna sunulması gerekir.) 

4.7 - Vekâleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya 

ilişkin noter tasdikli vekâletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi. 

4.8 - İhale dokümanının satın alındığına dair belge. 

5 - İhale dokümanı TPAO BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ BON. BAŞMÜH. BATMAN adresinde 

görülebilir ve 150,00 TL Karşılığı aynı adresinden temin edilebilir. İhaleye teklif verecek 

olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. 

6 - Teklifler 30.07.2013 tarih saat 14.00'e kadar TPAO BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ / 

MUHABERAT ŞEFLİĞİ' ne verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da 

gönderilebilir. 

7 - İstekliler tekliflerini, ihale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle iş kalemleri için 

teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme 

düzenlenecektir. 

8 - İstekliler teklif edilen bedelin %3' ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri 

oranda geçici teminat vereceklerdir. 

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

olmalıdır. 

10 - Bu ihale 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 3. maddesinin (g) bendi gereğince ceza 

ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa tabi olmayıp 

İdaremiz, ihaleyi yapıp yapmamakta veya kısmen yapmakta serbesttir. 

İlan olunur. 5597/1-1 

—— • —— 
TLM 16 V 185 TİP MOTOR MUHTELİF YATAKLARI SATIN ALINACAKTIR 

TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğünden: 

İhale Kayıt Numarası : 2013/87655 

1 - İdarenin 

a) Adresi : Ahmet Kanatlı Cad. 26490 /ESKİŞEHİR 

b) Telefon ve Faks Numarası : 0(222) 224 00 00 (4435-4436)/225 50 60 - 225 72 72 

2 - İhale konusu işin niteliği, türü ve miktarı: 9 Kalem motor muhtelif yatakları TLM 16 

V 185 tip motorlarında kullanılmak üzere, teknik şartname ve resimlere göre imal ettirilmek 

suretiyle satın alınacaktır. 

3 - İhalenin 

a) Yapılacağı yer : TÜLOMSAŞ İhale Komisyonu Toplantı Salonu 

b) Tarihi ve saati  : 23/07/2013 - Saat 14:00 

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

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

belirtilmiştir. 

5 - Tekliflerin TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğü Satınalma İkmal Daire Başkanlığına 

23/07/2013 günü saat 14:00’e kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır. 

6 - İhale dokümanı TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğü Satınalma İkmal Daire Başkanlığında 

görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunlu olup aynı 

adresten 100,- TL bedelle (KDV dahil) temin edilebilir. 

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

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

tabi değildir. 5767/1-1 
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KEMERKÖY EÜT SU-BUHAR ÇEVRİMİNDE KULLANILAN KİMYASALLARIN 

(HİDRAZİN HİDRAT, AMONYUM HİDRAT, TRİSODYUM FOSFAT) DOZAJ 

ÜNİTELERİNİN REHABİLİTASYONU İŞİ SATIN ALINACAKTIR 

Kemerköy Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş. Genel Müdürlüğünden: 

Kemerköy EÜT Su-Buhar Çevriminde Kullanılan Kimyasalların (Hidrazin Hidrat, 

Amonyum Hidrat, Trisodyum Fosfat) Dozaj Ünitelerinin Rehabilitasyonu Mal Alım İşi" açık 

ihale usulü ile ihale edilecektir. 

İhale Kayıt Numarası : 2013/86811 

1 - İdarenin 

a) Adresi : Kemerköy Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş. Genel 

Müdürlüğü Milas/Ören Karayolu 40. km. PK: 27 Ören-

Milas-MUĞLA 

b) Telefon ve faks : 0 252 532 36 00-532 30 01 numarası 

c) Elektronik posta : keas@keas.gov.tr adresi 

2 - İhale konusu İşin 

a) Niteliği, türü ve miktarı : Kemerköy EÜT Su-Buhar Çevriminde Kullanılan 

Kimyasalların (Hidrazin Hidrat, Amonyum Hidrat, 

Trisodyum Fosfat) Dozaj Ünitelerinin Rehabilitasyonu" mal 

alım işidir. 

b) Teslim yeri : Kemerköy Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş. Genel 

Müdürlüğü Ören Milas / MUĞLA 

c) İşin süresi : Sözleşmenin imzalanarak yürürlüğe girmesine müteakip 155 

takvim günüdür. 

3 - İhalenin 

a) Yapılacağı yer : Kemerköy Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş. Genel 

Müdürlüğü G-6 Binası Toplantı Salonu 

b) Tarihi ve saati : 26/07/2013 Cuma, saat 14:00 

1 - İhale dokümanı Kemerköy Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş. Genel Müdürlüğü 

adresinde görülebilir ve 50,00.-TL karşılığı [aynı adresten] temin edilebilir. İhale dokümanının 

posta yoluyla da satın alınması mümkündür. Posta yoluyla ihale dokumam almak isteyenler, posta 

masrafı dahil 60,00 Türk Lirası doküman bedelini şirketimizin Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O 

Milas Şubesi nezdindeki TR190001500158007267898036 no'lu hesabına yatırmak zorundadır. 

Posta yoluyla ihale dokümanı satın almak isteyenler, ihale doküman bedeline ilişkin ödeme 

dekontu ile ihale dokümanının gönderileceği adresin de belirtildiği ihale dokümanı talep 

başvurularını yukarıda yer alan faks numarasına veya yazılı olarak idareye ihale tarihinden en az 

beş gün önce göndermek zorundadır. İhale dokümanı iki iş günü içinde bildirilen adrese posta 

yoluyla gönderilecektir. İhale dokümanının posta yoluyla gönderilmesi halinde, postanın 

ulaşmamasından veya geç ulaşmasından ya da dokümanın eksik olmasından dolayı idaremiz 

hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Dokümanın postaya verildiği tarih, dokümanın satın alma tarihi 

olarak kabul edilecektir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları 

zorunludur. 

2 - Teklifler, 26/07/2013 Cuma günü, saat 14.00'e kadar Kemerköy Elektrik Üretim ve 

Ticaret A.Ş. Genel Müdürlüğü'ne verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da 

gönderilebilir. Postada meydana gelebilecek gecikmeden İdaremiz sorumlu tutulamaz. 

3 - İstekliler tekliflerini, toplam fiyat üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale 

yapılan istekliyle götürü bedel sözleşme düzenlenecektir. 
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4 - İstekliler teklif tutarının en az %3 'ü oranında geçici teminat verecektir. 

5 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 (altmış) takvim 

günü olmalıdır. 

6 - İhale, yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır. 

7 - İstekliler tarafından sunulacak olan mesleki ve teknik yeterliliğe ilişkin belgeler; 

7.1. Teklif edilen ürünlerin standartlara uygun olduğunu gösterir belgeler (TSE, DIN, EN, 

ISO, İ.E.C.), 

7.2. Teklif edilen ürüne ilişkin Türkçe kataloglar, 

7.3. İş Deneyim Belgesi 

8 - 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu ve 4735 Sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu 

kapsamı dışında tutulan ve bu kanunlarda istisna olarak belirtilen bu mal alımı ihalesi EÜAŞ 

Genel Müdürlüğü'nün 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu'nun 3 ncü maddesinin (g) bendi 

kapsamında yapacağı Mal ve Hizmet Alımları Hakkında Yönetmeliği usul ve esaslarında 

yapılacaktır. 

9 - İhale Dokümanı, isteklilerce www.keas.gov.tr adresinde incelenebilir. 

 5786/1-1 

—— • —— 

11 ADET TEZGAH SATILACAKTIR 

TÜDEMSAŞ Türkiye Demiryolu Makinaları Sanayii Anonim Şirketi Genel 

Müdürlüğü Alım-Satım ve İhale Komisyonu Başkanlığından: SİVAS 

1 - Şirketimizce, ekli listede cinsi, markası ve özellikleri belirtilen faal ve gayri faal 

durumdaki 11 Adet tezgâh şartnameleri dâhilinde, Açık Artırma ihale usulü ile satılacaktır. 

2 - İhale 25.07.2013 tarihinde saat.14.00’de Şirketimiz Alım-Satım ve İhale 

Komisyonunda yapılacaktır. 

3 - İhaleye girebilmek için ekli listede belirtilen geçici teminat alınacaktır. 

4 - Tekliflerin ihale saatinden yarım saat önce TÜDEMSAŞ Ticaret ve Pazarlama Dairesi 

Başkanlığına gelmiş veya elden verilmiş olması şarttır. Postada vaki olacak gecikmeler dikkate 

alınmaz. 

5 - Bu işe ait şartnameler ücretsiz olarak Şirketimiz Ticaret ve Pazarlama Dairesi 

Başkanlığından temin edilebilir. 

6 - Şirketimiz 2886 sayılı yasaya tabi olmadığından ihaleyi yapıp yapmamakta veya 

kısmen yapmakta ve dilediği iştirakçiye ihale etmekte tamamen serbesttir. 

7 - Tezgah listesi www.tudemsas.gov.tr internet adresimizden temin edilebilir. 

 5787/1-1 

—— • —— 

1 ADET KÜL (CURUF) HAVUZU VE 1 ADET ÇAMUR HAVUZU TEMİZLENMESİ, 

HAFRİYATININ NAKLİYESİ VE TESVİYESİ HİZMET İŞİ YAPTIRILACAKTIR 

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

Fabrikamız sahasında bulunan 1 Adet Kül (Curuf) Havuzu ve 1 Adet Çamur havuzu 

temizlenmesi, Hafriyatının Nakliyesi ve Tesviyesi işi Hizmet işi, T.Ş.F.A.Ş. Mal ve Hizmet Alımı 

Yönetmeliği esasları dâhilinde açık ihale usulü ile götürü bedel üzerinden ihale edilecektir. 

İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır: 

İhale Kayıt Numarası : 2013/88887 

1 - İdarenin 

a) Adresi : Afyonkarahisar Konya karayolu 22. Km. 

Afyonkarahisar 

b) Telefon ve faks numarası : 0 272 248 34 80 - 0 272 248 34 87 

c) Elektronik posta adresi (varsa) : 
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2 - İhale konusu hizmetin 

a) Niteliği, türü ve miktarı : Afyon Şeker Fabrikasında mevcut 1 adet Kül(Curuf) 

Havuzu ve 1 adet Çamur Havuzunun krokilerinde 

belirtilen taban kotlarına kadar hafriyatının yapılarak 

temizlenmesi ve havuz tabanının mevcut eğime göre 

tesviyesinin yapılması, 3 No’lu Kül Havuzundan 

çıkacak yaklaşık 53130m³ ve 3 No’lu Çamur 

Havuzundan çıkacak yaklaşık 98175m³ olmak üzere 

toplam yaklaşık 151.305 m³ hafriyatın İdarenin 

fabrika sahası dışında göstereceği yaklaşık 1500 

metre mesafedeki toprak döküm yerine nakledilmesi 

ve nakledilen malzemenin döküm sahasında tesviye 

edilmesi işidir 

b) Yapılacağı yer : Afyon Şeker Fabrikası Meydan Tesisleri 

c) İşin süresi : İşyeri teslimini müteakip 60 takvim günüdür. 

3 - İhalenin 

a) Yapılacağı yer : Afyon Şeker Fabrikası Toplantı Salonu 

b) Tarihi ve saati : 22.07.2013 Pazartesi günü saat 14:00 

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde 

uygulanacak kriterler: 

4. 1 - İhale şartnamesinde belirtilen gereklilikleri yerine getiren yerli isteklilere açıktır. 

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

6 - İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir. 

7 - İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 

7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 118,00 (Yüzonsekiz) Türk Lirası 

karşılığı Afyon Şeker Fabrikası Ticaret Servisi adresinden satın alınabilir. 

7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. 

8 - Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Afyon Şeker Fabrikası Haberleşme Servisi 

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. Bu ihalede, işin 

tamamı için teklif verilecektir 

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

tutarda geçici teminat vereceklerdir. 

11 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 (Altmış) takvim 

günü olmalıdır. 

12 - Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 

13 - Diğer Hususlar 

13.1. İhalede gerektiğinde açık eksiltme ve/veya pazarlık yapılabilecektir. İsteklilerin 

veya kanuni vekillerinin ihale günü fabrikamızda hazır bulunmaları gerekmektedir. 

13.2. İş bu şartname konusu hizmet alımı ceza ve yasaklama hükümleri hariç 4734 sayılı 

Kamu İhale Kanunu ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununa tabi olmayıp, İdare 

ihaleyi yapıp yapmamakta veya kısmen yapmakta serbesttir. 5804/1-1 
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ALEVSIZDIRMAZ ELEKTRİK MOTORU TEMİN EDİLECEKTİR 

Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satın Alma Daire Başkanlığından: 

İşin Adı : Alevsızdırmaz elektrik motoru temini 4734 sayılı 

kanunun 3/g maddesi kapsamında hazırlanan 

Kurumumuz yönetmeliği açık ihale usulü ile ihale 

edilecektir. 

İhale kayıt numarası  : 2013/83101 

Dosya no  : 1321070 

1 - İDARENİN: 

a) Adres : Bağlık Caddesi Yayla Mahallesi İhsan Soyak Sokak No: 2 

67090-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 MALIN: 

a) Niteliği, türü ve miktarı  : Alevsızdırmaz elektrik motoru (2 adet)  

b) Teslim yeri  : Türkiye Taşkömürü Kurumu Makine ve İkmal Daire 

Başkanlığı Muayene ve Tesellüm İşleri Şube Müdürlüğü 

Tesellüm Şefliği Ambarı/ZONGULDAK 

c) Teslim tarihi  : İşe başlanmasını müteakip 120 takvim günüdür. 

3 - İHALENİN: 

a) Yapılacağı yer  : Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü  

  Satın Alma Dairesi Başkanlığı  

  Bülent Ecevit Caddesi No: 2 - ZONGULDAK 

b) Tarihi ve saati  : 23.07.2013 Salı günü saat: 15:00  

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlilik kriterleri; 

4-1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında 

sunmaları gerekir. 

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

elektronik posta adresi, 

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

belgesi; 

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

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

2) Tüzel kişi olması halinde, 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,  

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, 
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e) Şekli ve içeriği Şartnamede belirlenen teklif mektubu, 

f) Şartnamede belirtilen 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) 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. 

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

gereken kriterler; 

4. 2.1. Teklif edilecek yer altında kullanılacak malzemeler için Avrupa Konseyince 

onaylanmış bir kalite kontrol kuruluşu tarafından tanzim edilmiş, Grup-1 gazlı (metan) ortamlara 

uygunluğunu gösteren ALSz Atex sertifikaları 7.3 Maddesine uygun olarak teklifle birlikte 

verilecektir. Atex sertifikalarının halen geçerli olduğu, ihale ilan tarihi ile ihale tarihi arasında, 

sertifikaları düzenleyen kuruluşça tanzim edilmiş ve yine 7.3 Maddesine uygun olarak teklifle 

birlikte sunulacak belge ile teyit edilecektir. 

5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif 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 23.07.2013 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 (Yüzyirmi) 

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. 5806/1-1 
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ÇEŞİTLİ İLÂNLAR 

Avrasya Üniversitesi Rektörlüğünden: 

Üniversitemiz birimlerinde istihdam edilmek üzere, 2547 Sayılı Kanun ve ilgili 

Yönetmelik Esasları ile Devlet hizmetine girmede aranılan şartlara haiz aylık yönünden “4857 

sayılı İş Kanunu” hükümlerine tabi olarak öğretim üyeleri alınacaktır. 

Başvuruda Gerekli Belgeler. 

Profesörler: 2547 Sayılı Kanun’un 26. maddesinde belirtilen şekilde yayınlardan birini 

başlıca araştırma eseri olarak ve başvurdukları bölümü belirten dilekçeleri, ekinde son altı ayda 

çekilmiş 2 adet vesikalık fotoğraf, özgeçmiş, nüfus cüzdan örneği, doçentlik belgesi, yayınlarını 

kapsayan 6 (altı) takım dosya ve yayın listesi vereceklerdir. 

Doçentler: Üniversitelerarası Kurulun Doçentlik başvuruları için uygulamaya koyduğu 

asgari başvuru koşullarını sağlamış olmak koşulu ile başvurdukları bölümü belirten dilekçe, 

özgeçmiş, doçentlik belgesi onaylı sureti, nüfus cüzdan örneği ile 2 (iki) adet fotoğraf, bilimsel 

çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 (dört) takım dosya ve yayın listesi vereceklerdir. 

Yardımcı Doçentler: 2547 Sayılı Kanun’un 23. maddesindeki şartları sağlamaları 

gerekmekte olup, başvurdukları kadroyu ve yabancı dilini belirten dilekçe, 2 adet fotoğraf, nüfus 

cüzdanı örneği, lisans, yüksek lisans ve doktora diplomalarının onaylı örnekleri ile varsa ÜDS 

veya KPDS sonuç belgelerini, özgeçmiş, yayın listesi ve yayınlardan oluşan dosyayı 4 (dört) 

takım halinde vereceklerdir. Yabancı dil sınav yeri ve tarihi ilgili birimlerce daha sonra tespit 

edilip adaylara ayrıca bildirilecektir. 

Öğrenim belgesini yurt dışından almış olanların denkliğinin Üniversitelerarası Kurulca 

onaylanmış olması gerekmektedir. Başvurular bu ilanın yayınlandığı tarihten itibaren 15 gün 

içerisinde, Avrasya Üniversitesi Personel Müdürlüğüne şahsen veya posta ile yapılacaktır. 

İlgililere duyurulur. 

 

Fakülte - Bölüm 

Kadro Unvanı - Adedi 

Aranan Nitelik Prof. Doç. Yrd. Doç. 

Sağlık Bilimleri Fakültesi 

Çocuk Gelişimi 2 1 3 

Çocuk gelişimi/Çocuk Sağlığı ve 

Hastalıkları Hemşireliği/Özel Eğitim 

alanında doktora yapmış olmak. 

Spor Bilimleri 2 1 3 
Spor Bilimleri/Beden Eğitimi alanında 

doktora yapmış olmak 

Fen-Edebiyat Fakültesi 

Psikoloji 1 1 2 

Psikoloji/Rehberlik ve Psikolojik Danış-

manlık alanlarından birinde doktora 

yapmış olmak 

Türk Dili ve 

Edebiyatı 
1 1 1 

Türk Dili ve Edebiyatı alanında doktora 

yapmış olmak 

Sosyoloji 2 1 3 

Sosyoloji/Sosyal Çalışma/Sosyal Hizmet 

alanlarından birinde doktora yapmış 

olmak 
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Fakülte - Bölüm 

Kadro Unvanı - Adedi 

Aranan Nitelik Prof. Doç. Yrd. Doç. 

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 

Bankacılık ve 

Finans 
1 1 2 

Bankacılık ve Finans alanında doktora 

yapmış olmak 

İktisat 1 1 2 İktisat alanında doktora yapmış olmak 

İşletme 1 1 2 
İşletme/Hukuk/Eğitim Yönetimi alanlarından 

birinde doktora yapmış olmak 

Kamu Yönetimi 1 1 2 
Kamu Yönetimi/Hukuk alanlarından 

birinde doktora yapmış olmak 

Siyaset Bilimi ve 

Uluslararası 

İlişkiler 

1 1 3 

Siyaset Bilimi/Uluslararası İlişkiler/ 

Uluslararası Ticaret alanlarından birinde 

doktora veya araştırmalar yapmış olmak 

Maliye 1 1 2 Maliye alanında doktora yapmış olmak 

Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi 

Harita 

Mühendisliği 
2 - 2 

Harita Mühendisliği alanında doktora 

yapmış olmak 

Bilgisayar 

Mühendisliği 
1 1 2 

Bilgisayar Mühendisliği/Yazılım 

Mühendisliği alanlarından birinde doktora 

yapmış olmak 

Elektrik ve 

Elektronik 

Mühendisliği 

1 1 2 

Elektrik-Elektronik Mühendisliği/ 

Elektronik Mühendisliği/Haberleşme 

Mühendisliği alanından birinde doktora 

yapmış olmak 

Endüstri 

Mühendisliği 
1 1 3 

Endüstri Mühendisliği alanında doktora 

yapmış olmak 

Mimarlık 2 1 2 Mimarlık alanında doktora yapmış olmak 

İç Mimarlık ve 

Çevre Tasarımı 
1 1 2 

İç Mimarlık/Mimarlık/Çevre Tasarımı 

alanlarından birinde Doktora/Sanatta 

Yeterlilik yapmış olmak 

Makine 

Mühendisliği 
1 1 1 

Termodinamik/Makine Elemanları/Akış-

kanlar Mekaniği alanlarından birinde 

doktora yapmış olmak 

Gıda 

Mühendisliği 
1 1 1 

Gıda Mühendisliği alanında doktora 

yapmış olmak 

Turizm ve Otel İşletmeciliği Yüksekokulu 

Gastronomi ve 

Mutfak Sanatları 
1 1 2 

Gastronomi ve Mutfak Sanatları 

konusuna yakın ve/veya bu konuları 

destekleyen dallarda doktora yapmış 

olmak. 

Başvuru Adresi: Avrasya Üniversitesi Personel Müdürlüğü, Adnan Kahveci Mah. Rize 

Cad. No 226 Pelitli/TRABZON Tel: +90 462 334 64 44-45-47-50, info@avrasya.edu.tr 

rektorluk@avrasya.edu.tr 5850/1-1 
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Bingöl Üniversitesi Rektörlüğünden: 

•Üniversitemize bağlı Fakültelerde istihdam edilmek üzere, 2547 Sayılı Kanunu ve 
Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddeleri ile Bingöl 
Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atama İlkeleri uyarınca öğretim üyesi alınacaktır. 

•Müracaat edecek adayların devlet hizmetine girmede aranılan genel şartlara haiz olmaları 
gerekmektedir. 

MÜRACAATTA İSTENİLEN BELGELER VE BAŞVURU YERİ: 
DOÇENT KADROLARI İÇİN: 
1. Doçent kadrosuna başvuracak adayların; dilekçeleri ekinde özgeçmişini, yayın listesi, 

nüfus cüzdan fotokopisi, noterden tasdikli doçentlik belgesini, lisans, yüksek lisans, doktora veya 
uzmanlık belgeleri, iki adet fotoğraf, yayın listesini ve bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 
takım dosya ile Personel Dairesi Başkanlığına şahsen başvurmaları gerekmektedir. (Yurtdışından 
alınan diplomaların Üniversitelerarası Kuruldan denkliğinin onaylanmış olması) 

2. Doçent kadroları daimi statüdedir. 
YARDIMCI DOÇENT KADROLARI İÇİN: 
1. Adaylar, 2547 Sayılı Kanun'un 23. maddesinde belirtilen şartlara haiz olmalı. 
2. Dilekçede aday yabancı dilini belirtmeli. 
3. Özgeçmiş, yayın listesi, nüfus cüzdan fotokopisi, askerlik belgesi, öğrenim belgeleri 

(lisans, yüksek lisans, doktora veya uzmanlık belgesi), 2 adet fotoğraf ve bilimsel çalışma ile 
yayınlarını kapsayan 4 (Dört) adet dosyayı ekleyerek İlgili Fakülteye müracaat etmeleri 
gerekmektedir. 

4. Tüm adaylar için, 2547 sayılı Kanun un 23. maddesinin (b) fıkrasının 2. bendi 
gereğince ayrıca Üniversitemizde yabancı dil sınavı yapılacaktır. Adayların sınava girmeleri 
zorunludur. 

5. Yardımcı Doçent adaylarının yabancı dil sınavlarının yapılacağı yer ve tarih, daha 
sonra adaylara üniversitemizin web sitesinde duyurulacaktır. 

SON BAŞVURU TARİHİ: 
1. İlanımız Resmi Gazetede yayımlandığı tarihi itibariyle başvuru tarihi 15 gündür. Posta 

ile yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir. 
2. Her bir aday ancak bir kadroya müracaat edebilecektir. 
3. Adaylar hazırladıkları her dosyaya 1 adet içinde yayın ve özgeçmiş listesi bulunan CD 

koymaları gerekmektedir. 
4. Adayların 657 Sayılı yasanın 48. maddesinde belirtilen şartları taşıması gerekmektedir. 
 

BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ 
AKADEMİK PERSONEL ALIM İLANI 

İLAHİYAT 
FAKÜLTESİ UNVAN ADET DERECE AÇIKLAMA 

Arap Dili ve Belagatı 
Anabilim Dalı 

Doçent 1 1 
 

SAĞLIK 
YÜKSEKOKULU 

   
 

İş Sağlığı ve 
Güvenliği Bölümü 

Yardımcı 
Doçent 

1 5 
Halk Sağlığı Alanında Doktora 
yapmış olmak. 

İş Sağlığı ve 
Güvenliği Bölümü 

Yardımcı 
Doçent 

1 5 

Tıbbı öneme sahip bitki türleri ile 
ilgili sekonder metabolit izolasyonu 
ve biyolojik aktiviteleri konusunda 
çalışmalar yapmış olmak. 

İş Sağlığı ve 
Güvenliği Bölümü 

Yardımcı 
Doçent 

1 4 
İnşaat, Makina, Endüstri 
Mühendisliği Bölümlerinden 
birinden Doktora yapmış olmak. 

İş Sağlığı ve 
Güvenliği Bölümü 

Yardımcı 
Doçent 

1 4 
İşletme, İktisat, Kamu Yönetimi, 
Muhasebe Bölümlerinin birinden 
Doktora yapmış olmak. 

 5815/1-1 
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Tunceli Üniversitesi Rektörlüğünden: 

Üniversitemize bağlı birimlerde istihdam edilmek üzere, 2547 Sayılı Kanunu ve Öğretim 

Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddeleri uyarınca öğretim üyesi 

alınacaktır. 

- Müracaat edecek adayların devlet hizmetine girmede aranılan genel şartlara haiz 

olmaları gerekmektedir. 

- Profesör ve Doçent kadroları daimi statüdedir, 

MÜRACAATTA İSTENİLEN BELGELER VE BAŞVURU YERİ: 

1 - PROFESÖR KADROLARI İÇİN: 

- Adaylar Personel Daire Başkanlığına müracaat ederken, dilekçe ile birlikte özgeçmiş, 

yayın listesi, doçentlik belgesi, doçentlik yabancı dil belgesi, lisans, yüksek lisans, doktora veya 

uzmanlık belgeleri ile birlikte nüfus cüzdan fotokopisi ve iki adet fotoğrafla birlikte 6 takım 

dosyayı teslim edeceklerdir. Ayrıca, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin 

17. maddesi gereğince yayın listelerinde başlıca araştırma eserlerini belirteceklerdir. 

SON BAŞVURU TARİHİ : 

İlanımızın Resmi Gazete’de yayınlandığı tarihten itibaren 15. gündür. 

Posta ile yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir. 

Fakülte/Anabilim 

Dalı 

Profesör Doçent Yardımcı Doçent Açıklamalar 

Adet Drc. Adet Drc. Adet Drc.  

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ 

İktisat Tarihi 

ABD. 
1 1* - - - - 

* İktisat Tarihi alanında Doçentlik 

Ünvanını almış olmak. 

 5838/1-1 

—— • —— 
Abdullah Gül Üniversitesi Rektörlüğünden: 

Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimine öğretim üyesi alınacaktır. Müracaatlar ve 

Atamalar; 2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanunu, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ile 

Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddeleri gereğince 

yapılacaktır. İlanla ilgili tüm bilgilere Üniversitemizin www.agu.edu.tr adresinden ulaşılabilir. 

BİRİMİ UNVANI BÖLÜMÜ DERECE ADET ARANAN NİTELİKLER 

Mimarlık 

Fakültesi 
Doç.Dr (1),(2) Mimarlık 1 1 

Mimari Tasarım progra-

mından doktoralı olmak, 

mimari tasarım kuramı ve 

yöntemleri, Kentsel Tasarım 

ve Kentsel Çevre Koruma, 

Konut, Çevre ve Sosyal 

Yaşam, Yer ve Mekân 

Kavramları konularında araş-

tırma çalışmaları ve uluslar-

arası bilimsel üst düzey 

yayınları bulunmak. 

(1) Eğitim-öğretim %100 İngilizce olacağından bütün kadrolara yapılacak müracaatlar 

Yüksek Öğretim Kurulu Başkanlığının 28.06.2009 tarih 27272 sayı ile Resmi Gazete’de 

yayınlanan yönetmeliğinin 7 inci maddesinin 3 üncü fıkrasının (b) ve (c) bentlerinde belirtilen 

yabancı dil yeterlilik şartlarına haiz olması gerekmektedir.  

(2) Araştırma ve yayınları ile Üniversitemize ciddi katkı yapma potansiyeli bulunmak. 

 5857/1-1 

—— • —— 
Başbakanlık Vakıflar Genel Müdürlüğünden: 

Alkılıçlar Vakfı, Ümraniye 1. Asliye Hukuk Mahkemesinin 08/01/2013 tarihinde 

kesinleşen, 11/10/2012 tarih, E: 2011/57, K: 2012/625 sayılı kararına istinaden dağılmıştır. 

Türk Medeni Kanununun 104. Maddesi gereğince ilan olunur. 5809/1-1 
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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Petrol İşleri Genel Müdürlüğünden: 

PETROL HAKKINA MÜTEALLİK KARAR 

Karar Tarihi: 02.07.2013     Karar No: 6683 

ŞİRKETİN: 

- TİCARİ UNVANI : N.V. Turkse Perenco 

- MERKEZ ADRESİ : Parnassustoren Locatellikade 1, 1076 AZ Amsterdam  

HOLLANDA 

- TÜRKİYE’DEKİ ADRESİ : Mahatma Gandi Cad. No. 97 Gaziosmanpaşa 06700 

ANKARA 

- MÜRACAAT TARİHLERİ : 18.02.2013, 21.02.2013 

RUHSATIN: 

- MAHİYETİ : Arama ruhsat süresinin uzatımı 

- KAPSADIĞI İLLER : Mardin, Batman 

- YÜZÖLÇÜMLERİ : 49.875, 49.442 hektar 

- HAK SIRA NUMARALARI : AR/NTP/4295, 4296 

- VERİLİŞ TARİHLERİ : 18.08.2007 

KARAR: 

N.V. Turkse Perenco, sahip bulunduğu, yukarıda yüzölçümleri ve hak sıra numaraları 

yazılı petrol arama ruhsatlarının daha önce uzatılmış sürelerinin sona ereceği 18.08.2013 

tarihinden 18.08.2015 tarihine kadar, 6326 sayılı Petrol Kanunu’nun 55/2 nci maddesine istinaden 

teminat karşılığında ikişer yıl sürelerle uzatılması için 18.02.2013 ve bunu tamamlayan 

21.02.2013 tarihli dilekçeleriyle müracaatta bulunmuştur. 

N.V. Turkse Perenco’nun süre uzatılmasına ait evrakları incelenerek Petrol Kanunu ve 

Tüzüğü hükümlerine şekli ve esas şartlar bakımından uygunluğu tespit edildikten sonra arayıcının 

arama çalışmalarını tamamlamasına imkan vermek maksadıyla, sahip bulunduğu AR/NTP/4295, 

4296 hak sıra numaralı 2 adet petrol arama ruhsatının daha önce uzatılmış sürelerinin sona ereceği 

18.08.2013 tarihinden itibaren, söz konusu arama ruhsat sahalarının her birinde uzatılan süreler 

içerisinde birer arama kuyusu açılmaması halinde arama kuyusu açılmayan sahaya ait teminatın 

Hazine’ye irat kaydedilmesi şartıyla, 11.06.2013 tarihinde yayımlanarak yürürlüğe giren 6491 

sayılı Türk Petrol Kanunu’nun Geçici 3 ncü maddesine istinaden, mülga 6326 sayılı Petrol 

Kanunu’nun 55/2 nci maddesi ve 17.04.2013 tarihli ve 2013/4675 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı 

gereğince 18.08.2015 tarihine kadar teminat karşılığında 2’şer yıl süreler ile uzatılmasına karar 

verilmiştir. 5782/1-1 

————— 

Turkish Petroleum International Company Ltd. Şti. XII no.lu Gaziantep Petrol 

Bölgesi’nde sahip olduğu AR/TPI/4468 hak sıra no.lu petrol arama ruhsat sahası içerisinde yer 

alan Doğu Şambayat-6 kuyusunun lokasyon yeri ve yolu için gerekli olan ancak, arazi 

maliklerinin rayiç haddin üzerinde bedel talep edilmesi nedeniyle anlaşma yoluyla satın alınması 

mümkün olmayan ve Adıyaman 2. Asliye Hukuk Mahkemesince acele el koyma kararı alınan, 

Adıyaman İli, Merkez İlçe, Karagöl Köyü, Şehiryolu mevkiinde kain 924 parsel numarası ile 

gösterilen taşınmazın 2358,45 m²’lik kısmının 11.06.2013 tarihinde yürürlüğe giren 6491 Sayılı  

Türk Petrol Kanunu’nun geçici 3 üncü maddesi kapsamında mülga 6326 Sayılı Petrol 

Kanunu’nun 87/2’nci maddesi gereğince istimlakine karar verilmesi için 22.05.2013 ve bunu 

tamamlayan 06.06.2013 tarihli dilekçeleriyle müracaat ettiği Petrol Tüzüğü’nün 27’nci 

maddesinin (B) fıkrası gereğince ilan olunur. 5783/1-1 



9 Temmuz 2013 – Sayı : 28702 RESMÎ GAZETE Sayfa : 121 

 

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Petrol İşleri Genel Müdürlüğünden: 

PETROL HAKKINA MÜTEALLİK KARAR 

Karar Tarihi: 02.07.2013      Karar No: 6682 

ŞİRKETİN : 

- TİCARİ UNVANLARI : 1) Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı 

2) Amity Oil International Pty. Ltd. 

- MERKEZ ADRESLERİ : 1) Söğütözü Mahallesi, 2180. Cadde No: 86    06100, 

Ankara 

  2) 2 nd. Floor 18 Richardson Street West Perth 6005 

Western AUSTRALIA 

- TEBLİGAT ADRESLERİ : 1) Söğütözü Mahallesi, 2180. Cadde No: 86    06100, 

Ankara 

  2) Nispetiye Cad. Akmerkez B Blok Kat:5-6   34330 

Etiler-Beşiktaş-İSTANBUL 

- MÜRACAAT TARİHLERİ : 21.02.2013, 01.03.2013 

RUHSATIN : 

- MAHİYETİ : Arama ruhsat süresinin uzatımı 

- KAPSADIĞI İLLER : Tekirdağ, Kırklareli 

- YÜZÖLÇÜMÜ : 48.276 Hektar 

- HAK SIRA NUMARASI : AR/TPO-AOI/4288 

- VERİLİŞ TARİHİ : 01.08.2007 

KARAR: 

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı ile Amity Oil International Pty Ltd. Şti.’nin müşterek 

olarak sahip bulundukları, yukarıda illeri, yüzölçümü ve hak sıra numarası yazılı petrol arama 

ruhsatının daha önce uzatılmış süresinin sona ereceği 01.08.2013 tarihinden itibaren 6326 sayılı 

Petrol Kanunu’nun 55/2’nci maddesine istinaden teminat karşılığında iki yıl süreyle uzatılması 

için 21.02.2013 ve 01.03.2013 tarihli dilekçeleriyle müracaatta bulunmuşlardır. 

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı ile Amity Oil International Pty Ltd. Şti.’nin süre 

uzatılmasına ait evrakları incelenerek Petrol Kanunu ve Tüzüğü hükümlerine şekli ve esas şartlar 

bakımından uygunluğu tespit edildikten sonra, arayıcıların arama çalışmalarını tamamlamasına 

imkan vermek maksadıyla, müştereken sahip bulundukları AR/TPO-AOI/4288 hak sıra numaralı 

petrol arama ruhsatının daha önce uzatılmış süresinin sona ereceği 01.08.2013 tarihinden itibaren, 

söz konusu arama ruhsat sahasında uzatılan süre içerisinde bir arama kuyusu açılmaması halinde 

teminatın Hazine’ye irat kaydedilmesi şartıyla, 11.06.2013 tarihinde yayımlanarak yürürlüğe 

giren 6491 sayılı Türk Petrol Kanunu’nun Geçici 3 ncü maddesine istinaden, mülga 6326 sayılı 

Petrol Kanunu’nun 55/2 nci maddesi ve 17.04.2013 tarihli ve 2013/4674 sayılı Bakanlar Kurulu 

Kararı gereğince 01.08.2015 tarihine kadar teminat karşılığında 2 yıl süre ile uzatılmasına karar 

verilmiştir. 5784/1-1 
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Maliye Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğünden: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

1. İhale Kayıt Numarası (İKN)  

2. Yasaklama Kararı Veren 

Bakanlık/Kurum 
Maliye Bakanlığı 

3. İhaleyi Yapan İdarenin  

Adı 
Muş Defterdarlığı (Milli Emlak 

Müdürlüğü) 
İl/İlçe Muş/Merkez 

Adresi 
Hükümet Konağı 2. Kat/Merkez-

Muş 
Tel-Faks 0436 212 11 25 

Posta Kodu 4900 E-Mail  

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi 5. Ortak ve/veya Ortaklıkların 

Adı/Unvanı Fethullah Çeliker  

Adresi 

Mercimekkale Köyü Serinova Beldesi 

Aydıngün Mah. Aydıngün Küme Evleri 

No: 20 Muş 

 

T.C. Kimlik No. 45046742866  

Vergi Kimlik/ 

Mükellefiyet No. 
  

Kayıtlı Olduğu 

Ticaret/Esnaf Odası 
  

Ticaret/Esnaf Sicil 

No. 
  

6. Yasaklama 

Süresi 
Ay (  ) Yıl (1) 

7. Yasaklamanın 

Dayanağı ve Kapsamı 

a-4734 

KİK 
(  ) 

b-4735 

KİSK 
(  ) 

 

c-2886 DİK (X) d-Diğer Mevzuat (  ) 

Tüm İhalelerden (  ) Tüm İhalelerden (  ) 

Bakanlık İhalelerinden (X) Bakanlık İhalelerinden (  ) 

Kurum İhalelerinden (  ) Kurum İhalelerinden (  ) 

 5862/1/1-1 
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Maliye Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğünden: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

1. İhale Kayıt Numarası (İKN)  

2. Yasaklama Kararı Veren 

Bakanlık/Kurum 
Maliye Bakanlığı 

3. İhaleyi Yapan İdarenin  

Adı 
Elazığ Defterdarlığı (Milli Emlak 

Müdürlüğü) 
İl/İlçe Elazığ/Merkez 

Adresi 
Elazığ Defterdarlığı (Milli Emlak 

Müdürlüğü)/Elazığ 
Tel-Faks 0424 218 38 18-236 33 47 

Posta Kodu  E-Mail  

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi 5. Ortak ve/veya Ortaklıkların 

Adı/Unvanı Solentegre Enerji Yatırımları Tic. A.Ş.  

Adresi 
İlkbahar Mah. 606. Sok. No: 24 

Çankaya/Ankara 
 

T.C. Kimlik No.   

Vergi Kimlik/ 

Mükellefiyet No. 
7730339191  

Kayıtlı Olduğu 

Ticaret/Esnaf Odası 
Ankara Ticaret Odası  

Ticaret/Esnaf Sicil 

No. 
317466  

6. Yasaklama 

Süresi 
Ay (  ) Yıl (1) 

7. Yasaklamanın 

Dayanağı ve Kapsamı 

a-4734 

KİK 

(  ) 

b-4735 

KİSK 

(  ) 

 

c-2886 DİK (X) d-Diğer Mevzuat (  ) 

Tüm İhalelerden (  ) Tüm İhalelerden (  ) 

Bakanlık İhalelerinden (X) Bakanlık İhalelerinden (  ) 

Kurum İhalelerinden (  ) Kurum İhalelerinden (  ) 

 5862/2/1-1 
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Maliye Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğünden: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

1. İhale Kayıt Numarası (İKN)  

2. Yasaklama Kararı Veren 

Bakanlık/Kurum 
Maliye Bakanlığı 

3. İhaleyi Yapan İdarenin  

Adı Erzincan Kemaliye Malmüdürlüğü İl/İlçe Erzincan/Kemaliye 

Adresi Erzincan Kemaliye Malmüdürlüğü Tel-Faks 0446 751 21 51 

Posta Kodu  E-Mail  

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi 5. Ortak ve/veya Ortaklıkların 

Adı/Unvanı Coşkun Çalışkan  

Adresi 
Gençağa Mah. No: 52 

Kemaliye/Erzincan 
 

T.C. Kimlik No. 22648783404  

Vergi Kimlik/ 

Mükellefiyet No. 
  

Kayıtlı Olduğu 

Ticaret/Esnaf Odası 
  

Ticaret/Esnaf Sicil 

No. 
  

6. Yasaklama 

Süresi 
Ay (  ) Yıl (1) 

7. Yasaklamanın 

Dayanağı ve Kapsamı 

a-4734 

KİK 

(  ) 

b-4735 

KİSK 

(  ) 

 

c-2886 DİK (X) d-Diğer Mevzuat (  ) 

Tüm İhalelerden (  ) Tüm İhalelerden (  ) 

Bakanlık İhalelerinden (X) Bakanlık İhalelerinden (  ) 

Kurum İhalelerinden (  ) Kurum İhalelerinden (  ) 

 5862/3/1-1 
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Maliye Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğünden: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

1. İhale Kayıt Numarası (İKN)  

2. Yasaklama Kararı Veren 

Bakanlık/Kurum 
Maliye Bakanlığı 

3. İhaleyi Yapan İdarenin  

Adı 

Ankara Defterdarlığı Milli Emlak 

Dairesi Başkanlığı Anıt Emlak 

Müdürlüğü 

İl/İlçe Ankara/Çankaya 

Adresi Meşrutiyet Cad. No: 9 Kızılay Tel-Faks 432 23 00 (1237) 433 11 77 

Posta Kodu  E-Mail  

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi 5. Ortak ve/veya Ortaklıkların 

Adı/Unvanı İsmail Tarık Aydın  

Adresi 

Atakent Mah. Elvankent Banka 

Konutları Küme Evleri K6 Adası B-19 

Blok 120/16 Etimesgut/Ankara 

 

T.C. Kimlik No. 30532354814  

Vergi Kimlik/ 

Mükellefiyet No. 
  

Kayıtlı Olduğu 

Ticaret/Esnaf Odası 
  

Ticaret/Esnaf Sicil 

No. 
  

6. Yasaklama 

Süresi 
Ay (  ) Yıl (1) 

7. Yasaklamanın 

Dayanağı ve Kapsamı 

a-4734 

KİK 
(  ) 

b-4735 

KİSK 
(  ) 

 

c-2886 DİK (X) d-Diğer Mevzuat (  ) 

Tüm İhalelerden (  ) Tüm İhalelerden (  ) 

Bakanlık İhalelerinden (X) Bakanlık İhalelerinden (  ) 

Kurum İhalelerinden (  ) Kurum İhalelerinden (  ) 

 5862/4/1-1 
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Maliye Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğünden: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

1. İhale Kayıt Numarası (İKN)  

2. Yasaklama Kararı Veren 

Bakanlık/Kurum 
Maliye Bakanlığı 

3. İhaleyi Yapan İdarenin  

Adı 
Sakarya Defterdarlığı (Milli Emlak 

Müdürlüğü) 
İl/İlçe Sakarya/Adapazarı 

Adresi 

Camii Mah. Resmi Daireler 

Kampüsü F Blok Camili-2 

Adapazarı/Sakarya 

Tel-Faks 0264 251 35 88/251 35 87 

Posta Kodu  E-Mail  

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi 5. Ortak ve/veya Ortaklıkların 

Adı/Unvanı 
Filintalar İnş. Haf. Kum Çakıl Oc. İşl. 

Ltd. Şti. 
 

Adresi 
Sinanoğlu Beldesi Agoplar Mevkii 

Ferizli/Sakarya 
 

T.C. Kimlik No.   

Vergi Kimlik/ 

Mükellefiyet No. 
3870564905  

Kayıtlı Olduğu 

Ticaret/Esnaf Odası 
Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası  

Ticaret/Esnaf Sicil 

No. 
20484  

6. Yasaklama 

Süresi 
Ay (6) Yıl (  ) 

7. Yasaklamanın 

Dayanağı ve Kapsamı 

a-4734 

KİK 
(  ) 

b-4735 

KİSK 
(  ) 

 

c-2886 DİK (X) d-Diğer Mevzuat (  ) 

Tüm İhalelerden (  ) Tüm İhalelerden (  ) 

Bakanlık İhalelerinden (X) Bakanlık İhalelerinden (  ) 

Kurum İhalelerinden (  ) Kurum İhalelerinden (  ) 

 5862/5/1-1 
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Maliye Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğünden: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

1. İhale Kayıt Numarası (İKN)  

2. Yasaklama Kararı Veren 

Bakanlık/Kurum 
Maliye Bakanlığı 

3. İhaleyi Yapan İdarenin  

Adı Lüleburgaz Malmüdürlüğü İl/İlçe Kırklareli/Lüleburgaz 

Adresi 

Lüleburgaz Malmüdürlüğü (Milli 

Emlak Servisi)/Lüleburgaz/ 

Kırklareli 

Tel-Faks 0288 417 18 56 

Posta Kodu 39750 E-Mail  

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi 5. Ortak ve/veya Ortaklıkların 

Adı/Unvanı Davut Sadoğlu  

Adresi 
Yenigün Mahallesi 19/A Sokak No: 16 

D: 13 Bağcılar/İstanbul 
 

T.C. Kimlik No. 12365448328  

Vergi Kimlik/ 

Mükellefiyet No. 
  

Kayıtlı Olduğu 

Ticaret/Esnaf Odası 
  

Ticaret/Esnaf Sicil 

No. 
  

6. Yasaklama 

Süresi 
Ay (6) Yıl (  ) 

7. Yasaklamanın 

Dayanağı ve Kapsamı 

a-4734 

KİK 

(  ) 

b-4735 

KİSK 

(  ) 

 

c-2886 DİK (X) d-Diğer Mevzuat (  ) 

Tüm İhalelerden (  ) Tüm İhalelerden (  ) 

Bakanlık İhalelerinden (X) Bakanlık İhalelerinden (  ) 

Kurum İhalelerinden (  ) Kurum İhalelerinden (  ) 

 5862/6/1-1 
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Milli Savunma Bakanlığından: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

1. İhale Kayıt Numarası (İKN) 2012/3169 

2. Yasaklama Kararı Veren 

Bakanlık/Kurum 
Milli Savunma Bakanlığı 

3. İhaleyi Yapan İdarenin  

Adı Hava Lojistik Komutanlığı İl/İlçe Etimesgut/Ankara 

Adresi 
Hv.Loj. K.lığı Kay. Yön. ve 

Kont.D. Bşk.lığı Etimesgut/Ankara 
Tel-Faks 312 298 67 86-249 10 62 

Posta Kodu 06790 E-Mail sidar.kaymaz@hvkk.tsk.tr 

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi 5. Ortak ve/veya Ortaklıkların 

Adı/Unvanı 
MNK Sağlık Havacılık İnşaat Emlak 

Gıda Tekstil San. ve Tic. Ltd. Şti. 
Behçet Kemal Kahya 

Adresi 
Hilal Mahallesi 676 Sokak No:12-6 

Yıldız/Çankaya/Ankara 

Hilal Mahallesi 676 Sokak No:12-6 

Yıldız/Çankaya/Ankara 

T.C. Kimlik No.  15463075618 

Vergi Kimlik/ 

Mükellefiyet No. 
6220376718 62203767018 

Kayıtlı Olduğu 

Ticaret/Esnaf Odası 
Ankara Ticaret Odası  

Ticaret/Esnaf Sicil 

No. 
184034  

6. Yasaklama 

Süresi 
Ay (  ) Yıl (1) 

7. Yasaklamanın 

Dayanağı ve Kapsamı 

a-4734 

KİK 

(  ) 

b-4735 

KİSK 

(X) 

 

c-2886 DİK (  ) d-Diğer Mevzuat (  ) 

Tüm İhalelerden (  ) Tüm İhalelerden (  ) 

Bakanlık İhalelerinden (  ) Bakanlık İhalelerinden (  ) 

Kurum İhalelerinden (  ) Kurum İhalelerinden (  ) 

 5837/1-1 
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Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığından: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

1. İhale Kayıt Numarası (İKN) 2012/190297 

2. Yasaklama Kararı Veren 

Bakanlık/Kurum 

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Strateji Geliştirme 

Başkanlığı 

3. İhaleyi Yapan İdarenin  

Adı 
Samsun Aile Danışma Merkezi 

Müdürlüğü 
İl/İlçe Samsun/İlkadım 

Adresi 
Adalet Mahallesi Mevlana Caddesi 

Dilek Sokak No: 11 / Samsun 
Tel-Faks (0362) 231 10 00 (0362) 231 10 40 

Posta Kodu 55030 E-Mail samsun@adm.gov.tr 

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi 5. Ortak ve/veya Ortaklıkların 

Adı/Unvanı 

Gökkuşağı Gıda Tekstil Taşımacılık 

Temizlik ve Haşere Mücadele Hizmet 

Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi 

 

Adresi 
Cedit Mahallesi Gençlik Caddesi     

No: 27/1 İlkadım/Samsun 
 

T.C. Kimlik No.   

Vergi Kimlik/ 

Mükellefiyet No. 
4030037365  

Kayıtlı Olduğu 

Ticaret/Esnaf Odası 
Samsun Ticaret ve Sanayi Odası  

Ticaret/Esnaf Sicil 

No. 

17600 Ticaret Sicil Nolu, 19669 Oda 

Sicil Nolu 
 

6. Yasaklama 

Süresi 
Ay (  ) Yıl (1) 

7. Yasaklamanın 

Dayanağı ve Kapsamı 

a-4734 

KİK 

(  ) 

b-4735 

KİSK 

(X) 

 

c-2886 DİK (  ) d-Diğer Mevzuat (  ) 

Tüm İhalelerden (X) Tüm İhalelerden (  ) 

Bakanlık İhalelerinden (  ) Bakanlık İhalelerinden (  ) 

Kurum İhalelerinden (  ) Kurum İhalelerinden (  ) 

 5873/1-1 
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Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlüğünden: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

1. İhale Kayıt Numarası (İKN) 2012/65684 

2. Yasaklama Kararı Veren 

Bakanlık/Kurum 
Milli Eğitim Bakanlığı 

3. İhaleyi Yapan İdarenin  

Adı 

Ondokuz Mayıs Üniversitesi 

Döner Sermaye İşletme 

Müdürlüğü 

İl/İlçe Samsun/Atakum 

Adresi 

Ondokuz Mayıs Üniversitesi 

Sağlık Uygulama ve Araştırma 

Merkezi Kurupelit Kampüsü 

Atakum/Samsun 

Tel-Faks 
Tel: 0362 312 19 19-2318 

Faks: 0362 457 60 10 

Posta Kodu 55139 E-Mail omusamsa@omu.edu.tr 

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi 5. Ortak ve/veya Ortaklıkların 

Adı/Unvanı 
Yaşar Aga Ecza Deposu Med. İtr. 

Tic. Ltd. Şti. 
 

Adresi 

Erenler Mah. Şehit Bedri 

Karabıyık Cad. No:28 

Sarıkamış/Kars 

 

T.C. Kimlik No.   

Vergi Kimlik/ 

Mükellefiyet No. 

Sarıkamış Vergi Dairesi / 

9390804169 
 

Kayıtlı Olduğu 

Ticaret/Esnaf Odası 
Kars Ticaret ve Sanayi Odası  

Ticaret/Esnaf Sicil No. 1599  

6. Yasaklama 

Süresi 
Ay (18) Yıl (  ) 

7. Yasaklamanın 

Dayanağı ve Kapsamı 

a-4734 

KİK 
(  ) 

b-4735 

KİSK 
(X) 

 

c-2886 DİK (  ) d-Diğer Mevzuat (  ) 

Tüm İhalelerden (X) Tüm İhalelerden (  ) 

Bakanlık İhalelerinden (  ) Bakanlık İhalelerinden (  ) 

Kurum İhalelerinden (  ) Kurum İhalelerinden (  ) 

 5835/1-1 
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Selçuk Üniversitesi Rektörlüğünden: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

1. İhale Kayıt Numarası (İKN) 2012/22502 

2. Yasaklama Kararı Veren 

Bakanlık/Kurum 
Milli Eğitim Bakanlığı 

3. İhaleyi Yapan İdarenin  

Adı 
Selçuk Üniversitesi Yapı İşleri ve 

Teknik Daire Başkanlığı 
İl/İlçe Konya/Selçuklu 

Adresi 

Selçuk Üniv. Alaeddin Keykubad 

Kampüsü Yapı İşl. ve Tek. Dai. 

Başkanlığı 

Tel-Faks 332 241 00 50-332 241 01 00 

Posta Kodu 42079 E-Mail yapiisl@selcuk.edu.tr 

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi 5. Ortak ve/veya Ortaklıkların 

Adı/Unvanı 
Yaşar Öztürk İnşaat Turizm Sanayi 

ve Ticaret Anonim Şirketi 
Yaşar Öztürk 

Adresi 

Fevzi Çakmak Cad. Göktaş İş 

Merkezi No:62 Kat:7 Daire:39 

Osmangazi/Bursa 

Fevzi Çakmak Cad. Göktaş İş 

Merkezi No:62 Kat:7 Daire:39 

Osmangazi/Bursa 

T.C. Kimlik No.  35650110786 

Vergi Kimlik/ 

Mükellefiyet No. 
3840044361  

Kayıtlı Olduğu 

Ticaret/Esnaf Odası 
Bursa Ticaret ve Sanayi Odası  

Ticaret/Esnaf Sicil No. 38742/Bursa/Merkez  

6. Yasaklama 

Süresi 
Ay (  ) Yıl (1) 

7. Yasaklamanın 

Dayanağı ve Kapsamı 

a-4734 

KİK 
(  ) 

b-4735 

KİSK 
(X) 

 

c-2886 DİK (  ) d-Diğer Mevzuat (  ) 

Tüm İhalelerden (  ) Tüm İhalelerden (  ) 

Bakanlık İhalelerinden (  ) Bakanlık İhalelerinden (  ) 

Kurum İhalelerinden (  ) Kurum İhalelerinden (  ) 

 5836/1-1 
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İçişleri Bakanlığından: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

1. İhale Kayıt Numarası (İKN)  

2. Yasaklama Kararı Veren 

Bakanlık/Kurum 
İçişleri Bakanlığı 

3. İhaleyi Yapan İdarenin  

Adı 
Battalgazi İlçesi Köylerine Hizmet 

Götürme Birliği 
İl/İlçe Malatya/Battalgazi 

Adresi 
Alacakapı Mah. Cumhuriyet 

Meydanı Belediye İşhanı Kat: 2 
Tel-Faks 

(422) 841 25 05 

(422) 841 35 00 

Posta Kodu 44210 E-Mail battalgazikaymakamligi.gov.tr 

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi 5. Ortak ve/veya Ortaklıkların 

Adı/Unvanı 

Malatya Ak İnşaat Taah. Hafriyat 

Nakliye Gıda Sondaj Turizm 

Hayvancılık Tekstil Tic. ve San. Ltd. 

Şti. 

Zehra Bulut 

Adresi 
Akpınar Mah. Fahri oral İşhanı Altı 

No: 12 Malatya 
 

T.C. Kimlik No.  12593701660 

Vergi Kimlik/ 

Mükellefiyet No. 
6110529093  

Kayıtlı Olduğu 

Ticaret/Esnaf Odası 
Malatya Ticaret ve Sanayi Odası  

Ticaret/Esnaf Sicil 

No. 
17520  

6. Yasaklama 

Süresi 
Ay (  ) Yıl (1) 

7. Yasaklamanın 

Dayanağı ve Kapsamı 

a-4734 

KİK 
(  ) 

b-4735 

KİSK 
(X) 

 

c-2886 DİK (  ) d-Diğer Mevzuat (  ) 

Tüm İhalelerden (  ) Tüm İhalelerden (X) 

Bakanlık İhalelerinden (  ) Bakanlık İhalelerinden (  ) 

Kurum İhalelerinden (  ) Kurum İhalelerinden (  ) 

Yasaklama Kararı Aşağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 

1 - İKN : İstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan 

yasaklamalarda doldurulacaktır. 

2 - T.C. Kimlik No : Yasaklananın gerçek kişi olması durumunda doldurulacaktır. 

3 - Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No : Herhangi bir Ticaret 

veya Esnaf Odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 

4 - Diğer Mevzuat : İstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların 

dışındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 

5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların : 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı 

Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm 

doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kişinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir. 

 5823/1-1 
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İçişleri Bakanlığından: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

1. İhale Kayıt Numarası (İKN)  

2. Yasaklama Kararı Veren 

Bakanlık/Kurum 
İçişleri Bakanlığı 

3. İhaleyi Yapan İdarenin  

Adı 
Hendek İlçesi Köylere Hizmet 

Götürme Birliği 
İl/İlçe Sakarya/Hendek 

Adresi 
Başpınar Mahallesi 101 Sokak 

No:11 Hükümet Konağı 
Tel-Faks (264) 6140623 

Posta Kodu 54300 E-Mail  

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi 5. Ortak ve/veya Ortaklıkların 

Adı/Unvanı Cafer Haluk Erdem  

Adresi 

Papuçcular Mah. Değirmenhan Sok. 

Pilavlar Apt. A Blok No. 1 

Yenicami/Adapazarı/Sakarya 

 

T.C. Kimlik No. 10829420736  

Vergi Kimlik/ 

Mükellefiyet No. 
3430050425  

Kayıtlı Olduğu 

Ticaret/Esnaf Odası 
Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası  

Ticaret/Esnaf Sicil 

No. 
17046  

6. Yasaklama 

Süresi 
Ay (  ) Yıl (1) 

7. Yasaklamanın 

Dayanağı ve Kapsamı 

a-4734 

KİK 
(  ) 

b-4735 

KİSK 
(X) 

 

c-2886 DİK (  ) d-Diğer Mevzuat (  ) 

Tüm İhalelerden (  ) Tüm İhalelerden (X) 

Bakanlık İhalelerinden (  ) Bakanlık İhalelerinden (  ) 

Kurum İhalelerinden (  ) Kurum İhalelerinden (  ) 

Yasaklama Kararı Aşağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 

1 - İKN : İstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan 

yasaklamalarda doldurulacaktır. 

2 - T.C. Kimlik No : Yasaklananın gerçek kişi olması durumunda doldurulacaktır. 

3 - Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No : Herhangi bir Ticaret 

veya Esnaf Odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 

4 - Diğer Mevzuat : İstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların 

dışındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 

5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların : 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı 

Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm 

doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kişinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir. 

 5825/1-1 



Sayfa : 134 RESMÎ GAZETE 9 Temmuz 2013 – Sayı : 28702 

 

İçişleri Bakanlığından: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

1. İhale Kayıt Numarası (İKN) 2013/39401 

2. Yasaklama Kararı Veren 

Bakanlık/Kurum 
İçişleri Bakanlığı 

3. İhaleyi Yapan İdarenin  

Adı Afyonkarahisar İl Özel İdaresi İl/İlçe Afyonkarahisar / Merkez  

Adresi 
Hacı Mahmut Mahallesi Tekel Yokuşu 

No:4  
Tel-Faks (272) 213 79 11  

Posta Kodu 03100 E-Mail afyon@afyonozelidare.gov.tr 

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi 5. Ortak ve/veya Ortaklıkların 

Adı/Unvanı 

Halil İnce Mühendislik, İnşaat 

Müteahhitlik, Mimarlık, Otomotiv, 

Emlak, İnşaat Malzemeleri, Beton 

Tesisleri, Harfiyat, Nakliye, Turizm 

Eğitim Sanayi ve Ticaret Limited 

Şirketi 

Halil İNCE 

Adresi 
Çakır Mahallesi Uzun Çarşı No:25 

Sandıklı / AFYONKARAHİSAR 

Ece Mahallesi İstasyon Caddesi 

No:81/11 Sandıklı /Afyonkarahisar  

T.C. Kimlik No.  18808282658 

Vergi Kimlik/ 

Mükellefiyet No. 
4550333709  

Kayıtlı Olduğu 

Ticaret/Esnaf Odası 
Sandıklı Ticaret ve Sanayi Odası  

Ticaret/Esnaf Sicil 

No. 
2314  

6. Yasaklama 

Süresi 
Ay (  ) Yıl (1) 

7. Yasaklamanın 

Dayanağı ve Kapsamı 

a-4734 

KİK 
(X) 

b-4735 

KİSK 
(  ) 

 

c-2886 DİK (  ) d-Diğer Mevzuat (  ) 

Tüm İhalelerden (  ) Tüm İhalelerden (  ) 

Bakanlık İhalelerinden (  ) 
Bakanlık 

İhalelerinden 
(  ) 

Kurum İhalelerinden (  ) Kurum İhalelerinden (  ) 

Yasaklama Kararı Aşağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 

1 - İKN : İstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan 

yasaklamalarda doldurulacaktır. 

2 - T.C. Kimlik No : Yasaklananın gerçek kişi olması durumunda doldurulacaktır. 

3 - Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No : Herhangi bir Ticaret veya 

Esnaf Odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 

4 - Diğer Mevzuat : İstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların 

dışındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 

5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların : 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı 

Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm 

doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kişinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir. 

 5831/1-1 
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İçişleri Bakanlığından: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

1. İhale Kayıt Numarası (İKN) ALINMAMIŞTIR. 

2. Yasaklama Kararı Veren 

Bakanlık/Kurum 
İçişleri Bakanlığı 

3. İhaleyi Yapan İdarenin  

Adı Aydın İl Özel İdaresi İl/İlçe Aydın/Merkez 

Adresi 
Efeler Mah. Hürriyet Bulvarı 2275 Sk. 

No:17  
Tel-Faks (256) 225 24 21 – 212 88 09  

Posta Kodu 09100 E-Mail aydinilozelidaresi@gov.tr 

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi 5. Ortak ve/veya Ortaklıkların 

Adı/Unvanı Albella Su Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.  

Adresi 
Aydın Cad. Sebla Apt. No: 61/4  

Söke/Aydın 
 

T.C. Kimlik No.   

Vergi Kimlik/ 

Mükellefiyet No. 
Söke Vergi Dairesi 1740042659  

Kayıtlı Olduğu 

Ticaret/Esnaf Odası 
Söke Ticaret Sicil Müdürlüğü  

Ticaret/Esnaf Sicil 

No. 
4754  

6. Yasaklama 

Süresi 
Ay (6) Yıl (  ) 

7. Yasaklamanın 

Dayanağı ve Kapsamı 

a-4734 

KİK 
(  ) 

b-4735 

KİSK 
(  ) 

 

c-2886 DİK (X) d-Diğer Mevzuat (  ) 

Tüm İhalelerden (  ) Tüm İhalelerden (  ) 

Bakanlık İhalelerinden (  ) Bakanlık İhalelerinden (  ) 

Kurum İhalelerinden (X) Kurum İhalelerinden (  ) 

Yasaklama Kararı Aşağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 

1 - İKN : İstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan 

yasaklamalarda doldurulacaktır. 

2 - T.C. Kimlik No : Yasaklananın gerçek kişi olması durumunda doldurulacaktır. 

3 - Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No : Herhangi bir Ticaret 

veya Esnaf Odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 

4 - Diğer Mevzuat : İstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların 

dışındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 

5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların : 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı 

Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm 

doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kişinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir. 

 5827/1-1 
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İçişleri Bakanlığından: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

1. İhale Kayıt Numarası (İKN) 2012/108272 

2. Yasaklama Kararı Veren 

Bakanlık/Kurum 
İçişleri Bakanlığı 

3. İhaleyi Yapan İdarenin  

Adı Niğde İl Özel İdaresi İl/İlçe Niğde/Merkez 

Adresi İlhanlı Mah. Sabancı Bulvarı No:1  Tel-Faks (388) 2323360-2323364 

Posta Kodu 51100 E-Mail bilgi@nigdeozelidare.gov.tr  

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi 5. Ortak ve/veya Ortaklıkların 

Adı/Unvanı 

Eyşan Yapı Mimarlık Mühendislik 

Hafriyat Nakliyat İnşaat Taahhüt 

Madencilik Sanayi ve Ticaret Limited 

Şirketi  

Şahin KILINÇ 

Adresi 

Sahabiye Mah. Buyurkan Sok. Aksoy 

İş Merkezi Kat: 4 No: 9/7 

Kocasinan/KAYSERİ 

 

T.C. Kimlik No.  50647552004 

Vergi Kimlik/ 

Mükellefiyet No. 
3830403513  

Kayıtlı Olduğu 

Ticaret/Esnaf Odası 
Kayseri Ticaret Odası  

Ticaret/Esnaf Sicil 

No. 
34422/Merkez  

6. Yasaklama 

Süresi 
Ay (  ) Yıl (1) 

7. Yasaklamanın 

Dayanağı ve Kapsamı 

a-4734 

KİK 
(  ) 

b-4735 

KİSK 
(X) 

 

c-2886 DİK (  ) d-Diğer Mevzuat (  ) 

Tüm İhalelerden (  ) Tüm İhalelerden (  ) 

Bakanlık İhalelerinden (  ) Bakanlık İhalelerinden (  ) 

Kurum İhalelerinden (  ) Kurum İhalelerinden (  ) 

Yasaklama Kararı Aşağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 

1 - İKN : İstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan 

yasaklamalarda doldurulacaktır. 

2 - T.C. Kimlik No : Yasaklananın gerçek kişi olması durumunda doldurulacaktır. 

3 - Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No : Herhangi bir Ticaret 

veya Esnaf Odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 

4 - Diğer Mevzuat : İstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların 

dışındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 

5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların : 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı 

Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm 

doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kişinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir. 

 5828/1-1 
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İçişleri Bakanlığından: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

1. İhale Kayıt Numarası (İKN) 2012/45905 

2. Yasaklama Kararı Veren 

Bakanlık/Kurum 
İçişleri Bakanlığı 

3. İhaleyi Yapan İdarenin  

Adı Muğla İl Özel İdaresi İl/İlçe MUĞLA/Merkez 

Adresi 
Şeyh Mahallesi Kocamustafendi 

Caddesi Kocamustafendi Çıkmazı No:5  
Tel-Faks (252) 2143710-2122950 

Posta Kodu 48000 E-Mail  

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi 5. Ortak ve/veya Ortaklıkların 

Adı/Unvanı 

Atay Grup Mühendislik Otomotiv 

İnşaat Turizm Sanayi ve Ticaret 

Limited Şirketi 

 

Adresi 
Eryaman 2. Etap 45. Sokak No:11/1 

Etimesgut/ANKARA 
 

T.C. Kimlik No.   

Vergi Kimlik/ 

Mükellefiyet No. 
0990520275  

Kayıtlı Olduğu 

Ticaret/Esnaf Odası 
Ankara Ticaret Odası  

Ticaret/Esnaf Sicil 

No. 
296907  

6. Yasaklama 

Süresi 
Ay (  ) Yıl (1) 

7. Yasaklamanın 

Dayanağı ve Kapsamı 

a-4734 

KİK 
(  ) 

b-4735 

KİSK 
(X) 

 

c-2886 DİK (  ) d-Diğer Mevzuat (  ) 

Tüm İhalelerden (  ) Tüm İhalelerden (  ) 

Bakanlık İhalelerinden (  ) 
Bakanlık 

İhalelerinden 
(  ) 

Kurum İhalelerinden (  ) Kurum İhalelerinden (  ) 

Yasaklama Kararı Aşağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 

1 - İKN : İstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan 

yasaklamalarda doldurulacaktır. 

2 - T.C. Kimlik No : Yasaklananın gerçek kişi olması durumunda doldurulacaktır. 

3 - Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No : Herhangi bir Ticaret 

veya Esnaf Odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 

4 - Diğer Mevzuat : İstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların 

dışındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 

5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların : 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı 

Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm 

doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kişinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir. 

 5829/1-1 
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İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünden: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

1. İhale Kayıt Numarası (İKN)  

2. Yasaklama Kararı Veren 

Bakanlık/Kurum 
İçişleri Bakanlığı 

3. İhaleyi Yapan İdarenin  

Adı İzmit Belediye Başkanlığı İl/İlçe Kocaeli – İzmit 

Adresi 
Ömerağa Mah. Abdurrahman 

Yüksel Cad. No: 9 Belsa Plaza 
Tel-Faks 

0 262 318 10 00 

0 262 318 00 76 

Posta Kodu 41300 E-Mail  

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi 5. Ortak ve/veya Ortaklıkların 

Adı/Unvanı Eyüp Gül  

Adresi 

Ömerağa Mah. Karakadılar Cad. 

Mahmut Zeki Ekşi Apt. No: 13/3 

İzmit/Kocaeli 

 

T.C. Kimlik No. 23011774678  

Vergi Kimlik/ 

Mükellefiyet No. 
  

Kayıtlı Olduğu 

Ticaret/Esnaf Odası 
  

Ticaret/Esnaf Sicil 

No. 
  

6. Yasaklama 

Süresi 
Ay (6) Yıl (  ) 

7. Yasaklamanın 

Dayanağı ve Kapsamı 

a-4734 

KİK 
(  ) 

b-4735 

KİSK 
(  ) 

 

c-2886 DİK (X) d-Diğer Mevzuat (  ) 

Tüm İhalelerden (  ) Tüm İhalelerden (  ) 

Bakanlık İhalelerinden (  ) Bakanlık İhalelerinden (  ) 

Kurum İhalelerinden (X) Kurum İhalelerinden (  ) 

Yasaklama Kararı Aşağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 

1 - İKN : İstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan 

yasaklamalarda doldurulacaktır. 

2 - T.C. Kimlik No : Yasaklananın gerçek kişi olması durumunda doldurulacaktır. 

3 - Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No : Herhangi bir Ticaret 

veya Esnaf Odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 

4 - Diğer Mevzuat : İstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların 

dışındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 

5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların : 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı 

Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm 

doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kişinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir. 

 5832/1-1 
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İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünden: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

1. İhale Kayıt Numarası (İKN)  

2. Yasaklama Kararı Veren 

Bakanlık/Kurum 

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI 

3. İhaleyi Yapan İdarenin  

Adı BAYBURT BELEDİYE 

BAŞKANLIĞI 

İl/İlçe BAYBURT / MERKEZ 

Adresi CUMHURİYET CADDESİ NO:33 Tel-Faks 0458 211 25 02 DAHİLİ 145 

Posta 

Kodu 

69000 E-Mail bbelediye@gmail.com 

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek Veya 

Tüzel Kişi 

5. Ortak ve/veya Ortakların 

Adı/Unvanı NİHAT CAN ŞENER  

Adresi ZAHİT MAHALLESİ 

ÇAĞLAYAN SOKAK 

NO:8 / 9   BAYBURT 

 

T.C. Kimlik No. 68323199832  

Vergi Kimlik/ 

Mükellefiyet No. 

  

Kayıtlı Olduğu  

Ticaret/Esnaf 

Odası 

  

Ticaret/Esnaf Sicil 

No. 

  

6. Yasaklama 

Süresi 

Ay (6) Yıl (  ) 7. Yasaklamanın  

Dayanağı ve 

Kapsamı 

a-4734 

KİK 

(  ) b-4735 

KİSK 

(  ) 

 c-2886 DİK (X) d-Diğer Mevzuat (  ) 

Tüm İhalelerden (  ) Tüm İhalelerden (  ) 

Bakanlık İhalelerinden (  ) Bakanlık İhalelerinden (  ) 

Kurum İhalelerinden (X) Kurum İhalelerinden (  ) 

Yasaklama Kararı Aşağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 

1- İKN : İstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan 

yasaklamalarda doldurulacaktır. 

2- T.C. Kimlik No : Yasaklamanın gerçek kişi olması durumunda doldurulacaktır. 

3- Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No : Herhangi bir Ticaret veya 

Esnaf Odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 

4- Diğer Mevzuat : İstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların 

dışındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 

5- Ortak ve/veya Ortakların : 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı Kanunun 

26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm doldurulacaktır. Bu 

bölümde yer alan kişinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir. 5826/1-1 
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İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünden: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

1. İhale Kayıt Numarası (İKN) 2012/114247 

2. Yasaklama Kararı Veren 

Bakanlık/Kurum 
İÇİŞLERİ BAKANLIĞI 

3. İhaleyi Yapan İdarenin  

Adı İETT Genel Müdürlüğü İl/İlçe İstanbul - Beyoğlu 

Adresi Erkan-ı Harp Sok. No:2 Metrohan 
Tel-

Faks 

0 212 372 22 22  

0 212 372 33 29 

Posta Kodu 34420 E-Mail www.iett.gov.tr 

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek Veya 

Tüzel Kişi 

5. Ortak ve/veya Ortakların 

Adı/Unvanı 
Ekolojik İnş. ve Orman 

Ürün. San. Tic. Ltd. Şti. 
Mustafa Ufuk SÜLEYMANOĞLU 

Adresi 

Eğitim Mah. Kasap İsmail 

Sok. Sadıkoğlu Plaza 5. 

Kat:1/32 Kadıköy/İstanbul 

 

T.C. Kimlik No.  51640002176 

Vergi Kimlik/ 

Mükellefiyet No. 
330477826  

Kayıtlı Olduğu 

Ticaret/Esnaf 

Odası 

İstanbul Ticaret ve Sanayi 

Odası 
 

Ticaret/Esnaf Sicil 

No. 
806004  

6. Yasaklama 

Süresi 

Ay (  ) Yıl (1) 7. Yasaklamanın  

Dayanağı ve 

Kapsamı 

a-

4734 

KİK 

(  ) b-4735 

KİSK 

(X) 

 c-2886 DİK (  ) d-Diğer Mevzuat (  ) 

Tüm İhalelerden (X) Tüm İhalelerden (  ) 

Bakanlık İhalelerinden (  ) Bakanlık İhalelerinden (  ) 

Kurum İhalelerinden (  ) Kurum İhalelerinden (  ) 

Yasaklama Kararı Aşağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 

1- İKN : İstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan 

yasaklamalarda doldurulacaktır. 

2- T.C. Kimlik No : Yasaklamanın gerçek kişi olması durumunda doldurulacaktır. 

3- Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No : Herhangi bir Ticaret veya 

Esnaf Odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 

4- Diğer Mevzuat : İstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların 

dışındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 

5- Ortak ve/veya Ortakların : 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı Kanunun 

26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm doldurulacaktır. Bu 

bölümde yer alan kişinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir. 5830/1-1 
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İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünden: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

1. İhale Kayıt Numarası (İKN)  

2. Yasaklama Kararı Veren 

Bakanlık/Kurum 

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI 

3. İhaleyi Yapan İdarenin  

Adı Alaşehir Belediye Başkanlığı İl/İlçe Manisa/Alaşehir 

Adresi Beşeylül Mah. Sümer Oral Cad. 

No: 115  Alaşehir /Manisa 

Tel-

Faks 

0236 653 14 08 

0236 653 93 90 

 

Posta 

Kodu 

45600 E-Mail  

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek 

Veya Tüzel Kişi 

5. Ortak ve/veya Ortakların 

Adı/Unvanı Okan BORAN  

Adresi Yenice Mah..Ziya Gökalp 

2 Nolu  Sok. No: 7/2   

 

T.C. Kimlik No. 17513557846  

Vergi Kimlik/ 

Mükellefiyet No. 

  

Kayıtlı Olduğu 

Ticaret/Esnaf 

Odası 

  

Ticaret/Esnaf 

Sicil No. 

  

6. 

Yasaklama 

Süresi 

Ay (6) Yıl (  ) 7. Yasaklamanın  

Dayanağı ve 

Kapsamı 

a-

4734 

KİK 

(  ) 

 

b-4735 

KİSK 

(  ) 

 c-2886 DİK (X) d-Diğer Mevzuat (  ) 

Tüm İhalelerden (  ) Tüm İhalelerden (  ) 

Bakanlık İhalelerinden (  ) Bakanlık İhalelerinden (  ) 

Kurum İhalelerinden (X) Kurum İhalelerinden (  ) 

Yasaklama Kararı Aşağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 

1 - İKN : İstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan 

yasaklamalarda doldurulacaktır. 

2 - T.C. Kimlik No : Yasaklananın gerçek kişi olması durumunda doldurulacaktır. 

3 - Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No : Herhangi bir Ticaret 

veya Esnaf Odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 

4 - Diğer Mevzuat : İstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların 

dışındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 

5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların : 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı 

Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm 

doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kişinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir. 

 5824/1/1-1 
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İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünden: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

1. İhale Kayıt Numarası (İKN)  

2. Yasaklama Kararı Veren 

Bakanlık/Kurum 

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI 

3. İhaleyi Yapan İdarenin  

Adı Alaşehir Belediye Başkanlığı İl/İlçe Manisa/Alaşehir 

Adresi Beşeylül Mah. Sümer Oral Cad. 

No: 115  Alaşehir /Manisa 

Tel-

Faks 

0236 653 14 08 

0236 653 93 90 

Posta 

Kodu 

45600 E-Mail  

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek 

Veya Tüzel Kişi 

5. Ortak ve/veya Ortakların 

Adı/Unvanı Musa GÖVER  

Adresi Ağılbaşı Mevkii Şahyar 

Köyü No: 7   

 

T.C. Kimlik No. 48277527462  

Vergi Kimlik/ 

Mükellefiyet No. 

  

Kayıtlı Olduğu 

Ticaret/Esnaf 

Odası 

Alaşehir Ticaret ve Sanayi 

Odası 

 

Ticaret/Esnaf 

Sicil No. 

2323  

6. 

Yasaklama 

Süresi 

Ay (6) Yıl (  ) 7. Yasaklamanın  

Dayanağı ve 

Kapsamı 

a-

4734 

KİK 

(  ) b-4735 

KİSK 

(  ) 

 c-2886 DİK (X) d-Diğer Mevzuat (  ) 

Tüm İhalelerden (  ) Tüm İhalelerden (  ) 

Bakanlık İhalelerinden (  ) Bakanlık İhalelerinden (  ) 

Kurum İhalelerinden (X) Kurum İhalelerinden (  ) 

Yasaklama Kararı Aşağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 

1 - İKN : İstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan 

yasaklamalarda doldurulacaktır. 

2 - T.C. Kimlik No : Yasaklananın gerçek kişi olması durumunda doldurulacaktır. 

3 - Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No : Herhangi bir Ticaret 

veya Esnaf Odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 

4 - Diğer Mevzuat : İstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların 

dışındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 

5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların : 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı 

Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm 

doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kişinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir. 

 5824/2/1-1 
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Milli Eğitim Bakanlığından: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

1. İhale Kayıt Numarası (İKN)  

2. Yasaklama Kararı Veren 

Bakanlık/Kurum 
Milli Eğitim Bakanlığı 

3. İhaleyi Yapan İdarenin  

Adı 
Şişli İlçe Milli Eğitim 

Müdürlüğü 
İl/İlçe İstanbul/Şişli 

Adresi 
Vali Konağı Cad. Güzel Bahçe 

Sok. No:2 Nişantaşı Şişli/İstanbul 
Tel-Faks 0212 296 65 63-0212 296 42 47 

Posta Kodu 34360 E-Mail sisli@sisli-meb.gov.tr 

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi 5. Ortak ve/veya Ortaklıkların 

Adı/Unvanı Perihan Erdem  

Adresi 
Mecidiyeköy Mah. Gülbahar Cad. 

Meric Konak No:15/39 İstanbul 
 

T.C. Kimlik No. 50440600278  

Vergi Kimlik/ 

Mükellefiyet No. 
3450133255  

Kayıtlı Olduğu 

Ticaret/Esnaf Odası 
İstanbul Kantinciler Esnaf Odası  

Ticaret/Esnaf Sicil No. 1335 Esnaf: 34-521494  

6. Yasaklama 

Süresi 
Ay (  ) Yıl (1) 

7. Yasaklamanın 

Dayanağı ve Kapsamı 

a-4734 

KİK 
(  ) 

b-4735 

KİSK 
(  ) 

 

c-2886 DİK (X) d-Diğer Mevzuat (  ) 

Tüm İhalelerden (  ) Tüm İhalelerden (  ) 

Bakanlık İhalelerinden (X) Bakanlık İhalelerinden (  ) 

Kurum İhalelerinden (  ) Kurum İhalelerinden (  ) 

Yasaklama Kararı Aşağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 

1 - İKN : İstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan 

yasaklamalarda doldurulacaktır. 

2 - T.C. Kimlik No : Yasaklananın gerçek kişi olması durumunda doldurulacaktır. 

3 - Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No : Herhangi bir Ticaret 

veya Esnaf Odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 

4 - Diğer Mevzuat : İstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların 

dışındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 

5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların : 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı 

Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm 

doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kişinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir. 

 5833/1-1 
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Ege Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi Döner Sermaye İşletme 

Müdürlüğünden:  

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

1. İhale Kayıt Numarası (İKN) 2012/165401 

2. Yasaklama Kararı Veren 

Bakanlık/Kurum 
Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı/Milli Eğitim Bakanlığı 

3. İhaleyi Yapan İdarenin  

Adı 
Ege Üniversitesi Uygulama ve 

Araştırma Hastanesi 
İl/İlçe İzmir/Bornova 

Adresi Ankara Caddesi No:42 Tel-Faks 0232 343 06 63-0232 373 00 83 

Posta Kodu 35100 E-Mail donersermaye@mail.ege.edu.tr 

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi 5. Ortak ve/veya Ortaklıkların 

Adı/Unvanı Tıp Teknik Medikal - Cenk İşyar  

Adresi 
Ankara Cad. No:229/1-A 

Bornova/İzmir 
 

T.C. Kimlik No. 11726354728  

Vergi Kimlik/ 

Mükellefiyet No. 
4820058651  

Kayıtlı Olduğu 

Ticaret/Esnaf Odası 
İzmir Ticaret Odası  

Ticaret/Esnaf Sicil No. 102090  

6. Yasaklama 

Süresi 
Ay (  ) Yıl (1) 

7. Yasaklamanın 

Dayanağı ve Kapsamı 

a-4734 

KİK 
(  ) 

b-4735 

KİSK 
(X) 

 

c-2886 DİK (  ) d-Diğer Mevzuat (  ) 

Tüm İhalelerden (X) Tüm İhalelerden (  ) 

Bakanlık İhalelerinden (  ) Bakanlık İhalelerinden (  ) 

Kurum İhalelerinden (  ) Kurum İhalelerinden (  ) 

Yasaklama Kararı Aşağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 

1 - İKN : İstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan 

yasaklamalarda doldurulacaktır. 

2 - T.C. Kimlik No : Yasaklananın gerçek kişi olması durumunda doldurulacaktır. 

3 - Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No : Herhangi bir Ticaret 

veya Esnaf Odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 

4 - Diğer Mevzuat : İstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların 

dışındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 

5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların : 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı 

Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm 

doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kişinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir. 

 5834/1-1 
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BAŞBAKANLIK BASIMEVİ Perakende Satış Fiyatı  (KDV dahil)   50 Kr 
www.bbasimevi.gov.tr
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YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

MİLLETLERARASI ANDLAŞMA
2013/4865 SHAPE Uluslararası Okulu İçin Yeni Tesislerin Plan ve İnşasına Fon

Sağlamaya İlişkin Mutabakat Muhtırasının Onaylanması Hakkında
Karar

BAKANLAR KURULU KARARI
2013/4949 Elazığ İli, Merkez İlçe, Cumhuriyet Mahallesi Sınırları İçerisinde

Bulunan Alanın Riskli Alan İlan Edilmesi Hakkında Karar

BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ
— Maliye Bakanlığına, Avrupa Birliği Bakanı Egemen BAĞIŞ’ın Vekâlet

Etmesine Dair Tezkere

YÖNETMELİKLER
— Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinde

Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
— Sendika Üyeliğinin Kazanılması ve Sona Ermesi ile Üyelik Aidatının Tahsili

Hakkında Yönetmelik
— EXPO 2016 Antalya Ajansı Sigorta, Akreditasyon, Fikrî Mülkiyet Hakları ve

Genel Düzenlemeler Yönetmeliği
— İller Bankası Anonim Şirketi İnsan Kaynakları Yönetmeliğinde Değişiklik

Yapılmasına Dair Yönetmelik
— Abant İzzet Baysal Üniversitesi Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma

Merkezi Yönetmeliği
— Batman Üniversitesi Batman ve Çevresi Sosyal Araştırmalar Uygulama ve

Araştırma Merkezi Yönetmeliği
— Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim ve Öğretim

Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
— Gazi Üniversitesi Yaşam Bilimleri Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği
— İstanbul Medipol Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim ve Öğretim

Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
— Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Lisansüstü Eğitim-

Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

TEBLİĞLER
— Yatırım Fonlarına İlişkin Esaslar Tebliği (III-52.1)
— Özelleştirme İdaresi Başkanlığının 8/7/2013 Tarihli ve 2013/ÖİB-K-33,

2013/ÖİB-K-34, 2013/ÖİB-K-35, 2013/ÖİB-K-36 Sayılı Kararları

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


