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       YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİK

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesinden:
RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİL HAZIRLIK

EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK
YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 24/9/2011 tarihli ve 28064 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Recep
Tayyip Erdoğan Üniversitesi Yabancı Dil Hazırlık Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin
6 ncı maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“a)Yeterlilik sınavı, eğitim-öğretim yılı başında öğrencilerin yabancı dil yeterliliğini
belirlemek amacıyla yapılan sınavdır. Bu sınavdan başarılı olan öğrenciler ile yabancı dil ha-
zırlık sınıfına devam edip yarıyıl sonunda yapılan yabancı dil sınavında başarılı olan öğrenciler,
ön lisans, lisans veya lisansüstü öğretim programına devam etmeye hak kazanır.”

MADDE 2 – Bu Yönetmelik 2013-2014 eğitim-öğretim yılı başından geçerli olmak
üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Rektörü
yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

24/9/2011 28064

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi Sayısı

1- 21/5/2012 28299
2- 6/1/2013 28520
3- 31/5/2013 28663

Başbakanlık
Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır

23 Ocak 2014
PERŞEMBE

Sayı : 28891



TEBLİĞLER

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından:

INSPECCO BELGELENDİRME VE GÖZETİM HİZMETLERİ

LİMİTED ŞİRKETİ’NİN ONAYLANMIŞ KURULUŞ OLARAK

GÖREVLENDİRİLMESİNE DAİR TEBLİĞ (SGM: 2013/13)’DE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

(SGM 2013/23)

MADDE 1 – 19/7/2013 tarihli ve 28712 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan INSPECCO

Belgelendirme ve Gözetim Hizmetleri Limited Şirketi'nin Onaylanmış Kuruluş Olarak Görev-

lendirilmesine Dair Tebliğin (SGM:2013/13) 1 inci maddesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki

1/A maddesi eklenmiştir.

“MADDE 1/A – (1) INSPECCO Belgelendirme ve Gözetim Hizmetleri Limited Şir-

keti’nin, 2006/42/AT sayılı Makina Emniyeti Yönetmeliği kapsamında, 13/12/2013 tarihinden

itibaren akreditasyon süresinin bitmesi nedeniyle, 13/12/2013 ile 16/12/2013 tarihleri arasında

adı geçen Yönetmelik kapsamında Onaylanmış Kuruluş statüsü askıya alınmıştır. Yenilenen

akreditasyon dolayısıyla 17/12/2013 tarihi itibarıyla onaylanmış kuruluş olarak görev yapmaya

devam eder.”

MADDE 2 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Tebliğ hükümlerini Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı yürütür.

—— • ——
Ekonomi Bakanlığından: 

İTHALATTA HAKSIZ REKABETİN ÖNLENMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ

(TEBLİĞ NO: 2014/4)

BİRİNCİ BÖLÜM

Genel Bilgi ve İşlemler

Mevcut önlem ve soruşturma

MADDE 1 – (1) Çin Halk Cumhuriyeti (ÇHC) menşeli 6301.40 gümrük tarife pozis-

yonunda yer alan “sentetik liflerden battaniyeler (elektrikli olanlar hariç) ve diz battaniyeleri”

ile 6301.90 gümrük tarife pozisyonunda yer alan “diğer battaniyeler ve diz battaniyeleri” için

8/12/2002 tarihli ve 24957 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Ön-

lenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2002/14) ile dampinge karşı önlem yürürlüğe konulmuştur.

Tebliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi Sayısı

19/7/2013 28712
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(2) 21/7/2004 tarihli ve 25529 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Re-

kabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2004/14) ile İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine

İlişkin Tebliğ (No: 2002/14)’in 23 üncü maddesi değiştirilerek “Yalnız, tekrar eden pano baskı

yapılmış ve söz konusu pano baskıdan kesilerek battaniye elde edilebilen, rulo veya kesilmiş

halde olanların havlı olanları” da önlem kapsamına alınmıştır.

(3) Bahse konu önlemler, 1/8/2008 tarihli ve 26954 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan

İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2008/27) ile tamamlanan nihai

gözden geçirme soruşturması sonucunda karar maddesinde yer alan tanımlama değiştirilerek

“Yalnız, kesilerek battaniye elde edilebilen rulo veya kesilmiş halde örme tüylü mensucat” ola-

rak uygulamaya devam ettirilmiştir.

(4) İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Yönetmeliğin (Yönetmelik) 35 inci

maddesinin ikinci fıkrası hükmünce, 31/1/2013 tarihli ve 28545 sayılı Resmî Gazete’de ya-

yımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2013/2) ile mevcut

önlemlerin yürürlükte kalma sürelerinin sona ereceği ve bu kapsamda önlemin aynen veya de-

ğiştirilerek devamı için ilgili ürünün yerli üreticilerinin mevzuatta öngörülen sürelerde yeterli

delillerle desteklenmiş bir başvuru ile nihai gözden geçirme soruşturması açılması talebinde

bulunabilecekleri duyurulmuştur.

(5) Dampinge karşı önlemin sona ermesinin damping ve zararın devamına veya yeniden

meydana gelmesine yol açacağı iddiasıyla Özerdem Mensucat Sanayi ve Ticaret A.Ş.(Özerdem),

Altınsar Tekstil San. ve Tic. A.Ş.(Altınsar) ve Diriliş Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş. (Diriliş)

tarafından yapılan ve Mink Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş., Yentur Tekstil Sanayi ve Ticaret

Ltd. Şti., Polat Tekstil San. Tic. Ltd. Şti., Saçlı Tekstil Sanayi ve Tic. A.Ş. ve Sarar Battaniye

Tekstil San. ve Tic. A.Ş. tarafından desteklenen başvuru üzerine, 25/7/2013 tarihli ve 28718

sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ

(Tebliğ No: 2013/12) ile başlatılan nihai gözden geçirme soruşturması, T.C. Ekonomi Bakanlığı

(Bakanlık) İthalat Genel Müdürlüğü (Genel Müdürlük) tarafından yürütülerek tamamlanmıştır.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ; 14/6/1989 tarihli ve 3577 sayılı İthalatta Haksız Rekabetin

Önlenmesi Hakkında Kanun, 20/10/1999 tarihli ve 99/13482 sayılı Bakanlar Kurulu kararı ile

yürürlüğe konulan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Karar ve 30/10/1999 tarihli

ve 23861 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında

Yönetmelik hükümleri çerçevesinde yürütülen nihai gözden geçirme soruşturması sonuçlarını

kapsar.
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Yerli üretim dalının temsil niteliği

MADDE 3 – (1) Yönetmeliğin 20 nci maddesi çerçevesinde başvuru sahibi firmaların

yerli üretim dalını temsil yeteneğini haiz olduğu anlaşılmıştır.

İlgili tarafların bilgilendirilmesi ve toplanan bilgilerin değerlendirilmesi

MADDE 4 – (1) Soruşturma açılmasını müteakip, söz konusu ürünün yerli üreticilerine,

Bakanlıkça tespit edilen ithalatçılarına, ÇHC’de yerleşik, ürünün bilinen ihracatçılarına ve

diğer bütün ihracatçıların da bilgilendirilmesi için ÇHC Ankara Büyükelçiliği’ne ilgili soru

formları, başvurunun gizli olmayan özeti ve soruşturma açılış Tebliğine ulaşmalarını temin et-

mek için soruşturma açılışına ilişkin bildirimde bulunulmuştur.

(2) Tarafların soru formunu yanıtlamaları için posta süresi dahil 37 gün süre tanınmıştır.

(3) Yerli üretim dalı, soruşturma süresi boyunca Bakanlığımız ile işbirliği içinde olmuş

ve gerektiğinde talep edilen ilave bilgileri temin etmiştir.

(4) İthalatçı soru formunu doldurmaları için kendilerine soruşturma açılışına ilişkin bil-

dirimde bulunulan ithalatçı firmalardan yalnızca birinden yanıt alınmıştır. İhracatçı firmalardan

ise bir yanıt alınamamıştır.

Yerinde doğrulama soruşturması

MADDE 5 – (1) Yönetmeliğin 21 inci maddesi çerçevesinde yerli üreticilerden Özerdem

ve Altınsar’ın Uşak’ta bulunan üretim tesislerinde yerinde doğrulama gerçekleştirilmiştir.

Gözden geçirme dönemi

MADDE 6 – (1) Önlemin yürürlükten kalkması durumunda, dampingin ve zararın de-

vamı veya yeniden meydana gelmesinin muhtemel olup olmadığının tespiti için 1/1/2010-

31/12/2012 arasındaki dönem gözden geçirme dönemi olarak belirlenmiştir.

İKİNCİ BÖLÜM

Soruşturma Konusu Ürün ve Benzer Ürün

Soruşturma konusu ürün ve benzer ürün

MADDE 7 – (1) Soruşturma konusu ürün, ÇHC menşeli 6301.40 gümrük tarife pozis-

yonunda yer alan “sentetik liflerden battaniyeler (elektrikli olanlar hariç) ve diz battaniyeleri”,

6301.90 gümrük tarife pozisyonunda yer alan “diğer battaniyeler ve diz battaniyeleri” ile

6001.10.00.00.11 ve 6001.92 gümrük tarife pozisyonlarında yer alan “Yalnız, kesilerek batta-

niye elde edilebilen rulo veya kesilmiş halde örme tüylü mensucat”tır.

(2) Yerli üretim dalı tarafından imal edilen battaniyeler ile soruşturma konusu ülke men-

şeli battaniyelerin benzer ürün olduğu tespiti mevcut önleme esas soruşturmada (esas soruş-

turma) yapılmıştır. Bu soruşturmada ise gerek yerli üretim dalı tarafından gerekse soruşturma

Sayfa : 4                                 RESMÎ GAZETE                                 23 Ocak 2014 – Sayı : 28891

Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 4



konusu ülkeden ithal edilen önleme konu battaniyelerin işlevsel özellikleri, fiziksel özellikleri,

kullanım alanları, dağıtım kanalları, kullanıcıların algılaması ve birbirini ikame edebilmeleri

açısından benzer ürün olma durumunu ortadan kaldıracak bir değişiklik olduğuna dair herhangi

bir görüş alınmamış ve bu yönde bir tespitte bulunulmamıştır.

(3) Soruşturma konusu eşya ile ilgili açıklamalar genel içerikli olup uygulamaya esas

olan GTP karşılığı eşya tanımıdır. Bununla beraber, soruşturma konusu eşyanın Türk Gümrük

Tarife Cetveli’nde yer alan tarife pozisyonunda ve/veya tanımında yapılacak değişiklikler bu

Tebliğ hükümlerinin uygulanmasına halel getirmez.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Dampingin Devamı ve Yeniden Meydana Gelmesi İhtimali

Genel açıklamalar

MADDE 8 – (1) Yönetmeliğin 35 inci maddesi çerçevesinde önlemin yürürlükte olduğu

süre içinde dampingin devam edip etmediği incelenmiştir.

(2) Soruşturma sırasında yeni damping marjı hesaplanmamış, esas soruşturmada he-

saplanmış olan damping marjları gösterge olarak dikkate alınmıştır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Zararın Devamı veya Yeniden Meydana Gelmesi İhtimali

Genel açıklamalar

MADDE 9 – (1) Yönetmeliğin 35 inci ve 41 inci maddeleri çerçevesinde önlemin yü-

rürlükte olduğu dönemde, yerli üretim dalında zarar durumu ve bu zararın devamına ilişkin in-

celemeler yapılmıştır.

Genel bilgi ve işlemler

MADDE 10 – (1) Yönetmeliğin 35 inci maddesi çerçevesinde önlemin yürürlükte ol-

duğu dönemde, YÜD’deki zarar durumu ve önlemin yürürlükten kalkması halinde zarara etki

edebilecek muhtemel gelişmeler incelenmiştir. İthalat verileri incelenirken, 2010-2012 dönemi

dikkate alınmıştır.

Ürünün genel ithalatı

MADDE 11 – (1) Bahse konu İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ

(No: 2002/14) kapsamındaki ürünün ilk nihai gözden geçirme soruşturması sonrası 2010-2012

dönemindeki ithalatının, 2010 yılında 272.827 kg (397.298 adet) iken, 2011 yılında 270.559 kg

(403.324 adet) olarak gerçekleştiği görülmektedir. 2012 yılında ise Van depremi sonrası Güney

Kore’den yapılan ithalat nedeniyle genel ithalatın artış gösterdiği ve 503.962 kg (595.869 adet)

düzeyine ulaştığı tespit edilmiştir.
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(2) Şikayet konusu İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2002/14)

kapsamındaki ürünün 2010 yılındaki genel ithalat birim fiyatının 10,01 ABD Doları/kg (6,87

ABD Doları/adet) iken, 2011 yılında 11,19 ABD Doları/kg (7,51 ABD Doları/adet), 2012 yı-

lında ise 9,49 ABD Doları/kg (8,03 ABD Doları/adet) olarak gerçekleştiği görülmektedir. Söz

konusu ürünler 27/8/2003 tarihli ve 25212 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Bazı Maddelerin

İthalatının İzlenmesine İlişkin Tebliğ İthalat: (2003/21) ile başlatılan 31/12/2009 tarihli ve

27449 ikinci mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Gözetim Uygulanmasına

İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2010/1) uyarınca kayda alma uygulamasına tabi olduklarından bu

ürünlerin birim fiyatları 2003 sonrasında tutarlı bir seyir izlemektedir.

(3) İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2002/14) kapsamındaki

ürünlerin 2010-2012 dönemi ithalatına bakıldığında ise artan bir seyir izleyen ithalatın 2010

yılında 10.438.652 kg (67.925.596 ABD Doları), 2011 yılında 21.125.842 kg (147.467.995

ABD Doları) ve 2012 yılında azalma göstererek 16.478.867 kg (111.810.780 ABD Doları) ola-

rak gerçekleştiği görülmektedir.

(4) İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2002/14) kapsamındaki

ürünlerin 2010-2012 döneminde ÇHC’den gerçekleştirilen ithalatına bakıldığında ise toplam

ithalattaki artışla uyumlu olarak 2010 yılında 7.416.298 kg (45.288.386 ABD Doları), 2011

yılında 17.752.041 kg (119.821.541 ABD Doları) ve 2012 yılında azalma göstererek 14.271.257 kg

(93.505.951 ABD Doları) olarak gerçekleştiği görülmektedir.

(5) Şikayet konusu ürünün Dahilde İşleme Rejimi (DİR) kapsamında ithalatı yapılma-

maktadır.

Ürünün soruşturma konusu ülkeden ithalatı ve birim fiyatı

MADDE 12 – (1) Şikayet konusu maddenin ilk nihai gözden geçirme soruşturması

sonrası 2010-2012 döneminde önleme konu ülke olan ÇHC’den ithaline bakıldığında, 2010

yılında 134.204 kg (230.703 adet) olan ithalat miktarının, sonraki yıllarda sırasıyla 110.152 kg

(177.056 adet) ve 73.035 kg (175.565 adet) seviyesine gerilediği görülmüştür. 2009-2012 dö-

neminde ÇHC’den gerçekleştirilen ithalatın payına bakıldığında ÇHC’nin yürürlükteki önleme

rağmen payını 2010 yılında %49,19 ve 2011 yılında %40,71 olarak koruduğu, 2012 yılında ise

genel ithalattaki artış neticesinde %14,49’a gerilediği görülmektedir.

(2) 2010-2012 döneminde ÇHC’den gerçekleştirilen ithalatın birim fiyatına bakıldığın-

da, 2010 yılında 5,25 ABD Doları/adet (9,02 ABD Doları/kg) olan birim fiyat, 2011 yılında

6,83 ABD Doları/adet (10,98 ABD Doları/kg), 2012 yılında ise 5,33 ABD Doları/adet (12,82

ABD Doları/kg) olarak gerçekleştiği görülmektedir. Söz konusu ürünler Bazı Maddelerin
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İthalatının İzlenmesine İlişkin Tebliğ İthalat: (2003/21) ile başlatılan İthalatta Gözetim Uygu-

lanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2010/1) uyarınca kayda alma uygulamasına tabi oldukla-

rından ve halihazırda yürürlükte olan damping önleminden dolayı bu ürünlerin birim fiyatları

2003 sonrasında tutarlı bir seyir izlemektedir.

Önlem konusu ithalatın pazar payı

MADDE 13 – (1) Önlem konusu ithalatın nispi olarak değişimini görebilmek için, söz

konusu ithalatın toplam Türkiye benzer mal tüketimi içindeki payı incelenmiştir. Bu bağlamda,

öncelikle YÜD’ün yurt içi satış miktarı ile genel ithalat miktarı toplanarak ilgili yılda Türkiye

benzer mal tüketimi elde edilmiştir.

(2) Türkiye benzer mal tüketimi 2010 yılı 100 birim olarak kabul edildiğinde, 2011 yı-

lında 122, 2012 yılında ise 146 birim seviyesinde gerçekleşmiştir. Bu durumda Van depremi

sonrasında oluşan battaniye talebi ve yapılan toplu ithalat etkili olmuştur. 2010-2012 dönemi

arasında önlem konusu ÇHC menşeli ithalat önlemin etkisiyle birlikte azalan bir seyir izlemiş

ve 100 birim endeks değerinden 52 birime gerilemiştir. Aynı dönemde diğer ülkelerden yapılan

ithalatın pazar payı 2010 yılında 100 birimden 2012 yılında 172 birime yükselmiş ve YÜD’ün

pazar payı ise 2010-2012 dönemlerinde 100 birim endeks değerinden 81 birime düşmüştür.

YÜD’ün söz konusu dönemde büyüyen pazarda yurtiçi satış miktarını koruduğu ancak payının

azaldığı gözlenmiştir.

Fiyat kırılması

MADDE 14 – (1) ÇHC’den gerçekleştirilen ithalatın yerli üretim dalının fiyatlarını kı-

rıp kırmadığı incelenmiştir. Fiyat kırılması hesabında, önlem konusu ülkeden gerçekleştirilen

ithalatın CIF bedeline %12 oranında gümrük vergisi ile %2 oranında gümrükleme masrafı ek-

lenerek inceleme konusu ürünün Türk piyasasına giriş fiyatı bulunmuştur. Dampinge karşı ön-

lemin söz konusu olmadığı durumda ÇHC menşeli ürünün Türkiye pazarına giriş fiyatının han-

gi düzeyde olacağına ilişkin değerlendirmeyi mümkün kılmak amacıyla anılan fiyata dampinge

karşı önlem eklenmemiştir. Bu şekilde elde edilen fiyat, YÜD’ün ağırlıklı ortalama yurtiçi satış

fiyatı ile mukayese edilerek soruşturma konusu ülkenin ihraç fiyatının YÜD’ün ağırlıklı iç satış

fiyatını hangi oranda kırdığı tespit edilmiştir.

(2) ÇHC menşeli battaniye ithalatının Türkiye piyasasına giriş fiyatlarının yerli üretim

dalı iç satış fiyatlarını adet bazında 2010 yılında %216, 2011 yılında %142 ve 2012 yılında

%245 oranında kırdığı tespit edilmiştir.
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Fiyat baskısı

MADDE 15 – (1) Önlem konusu ülkeden gerçekleştirilen ithalatın YÜD’ün fiyatlarını

baskılayıp baskılamadığı incelenmiştir. Bu çerçevede dampingli ithalat fiyatının YÜD’ün ol-

ması gereken satış fiyatının ne kadar altında olduğu belirlenmiştir. Fiyat baskısı, dampingli it-

halat fiyatlarının Türkiye piyasasında YÜD’ün olması gereken satış fiyatının yüzde olarak ne

kadar altında kaldığını göstermektedir.

(2) Fiyat baskısı hesabında önlem konusu ülkeden gerçekleştirilen ithalatın CIF bedeline

%12 oranında gümrük vergisi ile %2 oranında gümrükleme masrafı eklenerek inceleme konusu

ürünün Türk piyasasına giriş fiyatı bulunmuştur. Dampinge karşı önlemin söz konusu olmadığı

durumda ÇHC menşeli ürünün Türkiye pazarına giriş fiyatının hangi düzeyde olacağına ilişkin

değerlendirmeyi mümkün kılmak amacıyla anılan fiyata dampinge karşı önlem eklenmemiştir.

Bu şekilde elde edilen fiyat, yerli üretim dalının ticari maliyetine %5 makul kar eklenerek he-

saplanan satış fiyatı ile mukayese edilerek önlem konusu ülkenin ihraç fiyatının yerli üretim

dalının ağırlıklı iç satış fiyatlarını hangi oranda baskıladığı tespit edilmiştir. 2012 yılında adet

bazında fiyat baskısı %268 olarak hesaplanmıştır.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Yerli Üretim Dalının Durumu

Yerli üretim dalının ekonomik göstergeleri

MADDE 16 – (1) Yerli üretim dalı ekonomik göstergeleri, sektördeki şikayetçi 3 yerli

üretici (Özerdem, Altınsar ve Diriteks) firmanın 2010-2012 yılları kümülatif verileri üzerinden

incelenmiştir.

(2) Yerli üretim tarafından üretim, satış, stok gibi rakamlar elde edilirken üretilen çeşitli

türdeki battaniyelere ilişkin veriler çift kişilik battaniye standardında verilere dönüştürülmüştür.

(3) Öte yandan, eğilimin sağlıklı bir şekilde incelenmesi amacıyla Türk Lirası bazındaki

değerler TÜİK istatistiklerinden alınan yıllık ortalama Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) kullanılarak

enflasyondan arındırılmış ve elde edilen reel değerler 2010 yılı 100 olacak şekilde endekslen-

miştir.

a) Üretim, kapasite ve kapasite kullanım oranı (KKO): 

1) YÜD’ün inceleme konusu battaniyelerde 2010 yılında 100 olan üretim miktar en-

deksi, 2011 yılında 114’e ve 2012 yılında 127’ye yükselmiştir. Söz konusu üründe YÜD’ün

kapasitesi 2011 yılında yapılan yatırımlar neticesinde 2010 yılında 100 birimden 2012 yılında

121’e yükselmiştir. Artan taleple orantılı olarak kapasite kullanım oranları 2010 yılında 100

birim olan endeks değeri 2011 yılında 124 birime çıkmış, 2012 yılında ise kapasite yatırımının

etkisi ile 105 birime düşmüştür.
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b) Yurtiçi satışlar: 

1) YÜD’ün inceleme konusu battaniyelerde 2010 yılında 100 olan yurtiçi satış miktar

endeksi, 2011 yılında 113’e ve 2012 yılında 122’ye yükselmiştir. 2010 yılında 100 olan yurtiçi

satış hasılası ise, 2011 yılında 127’ye ve 2012 yılında 162’ye yükselmiştir.

c) Yurtiçi fiyatlar: 

1) YÜD’ün inceleme konusu battaniyelerde adet bazındaki ağırlıklı ortalama yurtiçi

satış fiyatı 2010 yılında reel bazda 100 iken, 2011 yılında 113’e ve 2012 yılında 133’e yüksel-

miştir.

ç) İhracat: 

1) YÜD’ün inceleme konusu battaniyelerde 2010 yılında 100 olan yurtdışı satış miktar

endeksi, 2011 yılında 202’ye ve 2012 yılında 218’e yükselmiştir. 2010 yılında 100 olan yurtdışı

satış hasılası ise, 2011 yılında 261’e ve 2012 yılında 275’e yükselmiştir.

d) Pazar payı: 

1) YÜD’ün inceleme konusu battaniyelerde 2010 yılında 100 olan pazar payı endeks

değeri, 2011 yılında 89, 2012 yılında 81 birime düşmüştür.

e) Maliyetler: 

1) YÜD’ün inceleme konusu battaniyelerde 2010 yılında reel olarak 100 olan ağırlıklı

ortalama birim ticari maliyeti, 2011 yılında 133’e ve 2012 yılında 160’a yükselmiştir.

f) Kârlılık: 

1) YÜD’ün inceleme konusu battaniyelerde 2010 yılında reel olarak 100 olan yurtiçi

satış karlılığı, 2011 yılında 171’e, 2012 yılında ise 283’e yükselmiştir.

g) Stoklar: 

1) YÜD’ün inceleme konusu battaniyelerde 2010 yılında 100 olan stok miktar endeksi,

2011 yılında 39’a ve 2012 yılında 28’e gerilemiştir.

ğ) İstihdam: 

1) YÜD’ün inceleme konusu battaniyelerde işçi sayısı endeksi 2010 yılında 100 birim

iken, 2011 yılında 101’e ve 2012 yılında 127’ye yükselmiştir.

h) Ücretler: 

1) YÜD’ün önleme tabi ürünlerde 2010 yılında 100 olan üretimde çalışan işçilerinin

aylık brüt ücret endeksi, 2011 yılında 107’ye ve 2012 yılında 135’e yükselmiştir.

ı) Verimlilik: 

1) YÜD’ün inceleme konusu battaniyelerde işçi başına verimlilik endeksi 2010 yılın-

daki 100 birimden, 2011 yılında 113’e yükselmiş ve 2012 yılında 101’e düşmüştür.
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i) Nakit Akışı: 

1) YÜD’ün inceleme konusu battaniyelerde elde ettiği nakit akışı endeksi (kar+amor-

tisman) 2010 yılında 100 iken, 2011 yılında 142’ye yükselmiş ve 2012 yılında ise 210 olarak

gerçekleşmiştir.

j) Büyüme: 

1) YÜD’ün bütün faaliyetlerine ilişkin aktif büyüklüğü reel olarak 2010 yılında 100

iken, 2011 yılında 131’e ve 2012 yılında 143’e yükselmiştir.

k) Sermaye artışı: 

1) YÜD’ün bütün faaliyetlerine ilişkin öz sermayesi 2010 ve 2011 yılında 100 iken,

2012 yılında 124’e yükselmiştir.

l) Yatırımlardaki artış: 

1) YÜD’ün 2010-2012 yılları arasında yenileme yatırımı olmamakla birlikte, önemli

oranda tevsi yatırımlarında bulunmuştur. Buna göre, YÜD’ün 2010 yılında 100 olan tevsi ya-

tırım endeksi, 2011 yılında 210’a ve 2012 yılında 306’ya yükselmiştir.

m) Yatırımların geri dönüş oranı: 

1) YÜD’ün bütün faaliyetlerine ilişkin yatırım hasılatı (Kar/Özkaynak) oranı 2010’da

100 iken sırasıyla, 2011’de 62 ve 2012’de 332 olarak gerçekleşmiştir.

2) 2010-2012 yılları arasında önlemin de etkinliğini korumasıyla YÜD’ün, tevsi yatı-

rımlarının bulunduğu ve kapasite artırımına gittiği görülmüştür.

Yerli üretim dalının ekonomik göstergelerinin değerlendirilmesi

MADDE 17 – (1) YÜD’den temin edilen veriler ışığında, kriz sonrası toparlanma or-

tamında, YÜD’ün mevcut önlemin etkisiyle üretim, istihdam, yurtiçi ve yurtdışı satış miktarları

ve kârlılıkta iyileşmeler görülmektedir.

(2) 2010-2012 yılları arasında önlemin de etkinliğini korumasıyla YÜD’ün, tevsi yatı-

rımlarının bulunduğu ve kapasite artırımına gittiği görülmüştür.

ALTINCI BÖLÜM

Dampingin ve Zararın Devamı veya Yeniden Oluşma İhtimali

Genel açıklamalar

MADDE 18 – (1) Yönetmeliğin 35 inci maddesi hükümleri gereğince, bu bölümde ön-

lemin sona ermesi halinde damping ve zararın devamı veya yeniden meydana gelmesinin muh-

temel olup olmadığı değerlendirilmiştir.
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Soruşturmaya konu ülkedeki yerleşik kapasite ve ihracat potansiyeli

MADDE 19 – (1) Dünya Ticaret Merkezi (ITC- International Trade Center) 2012 yılı

verilerine göre Dünya battaniye ihracatının miktar olarak %86’sı, dolar değeri olarak ise %78’i

ÇHC tarafından gerçekleştirilmiştir. ÇHC’nin inceleme konusu battaniyede gerçekleştirdiği

ihracata bakıldığında 2010 yılında 488 bin ton olan ihracatının 2011 yılında 485 bin ton, 2012

yılında ise 519 bin ton seviyelerinde gerçekleştiği ve bu yılda ÇHC ithalatında Türkiye’nin 59.

sırada olduğu görülmektedir. Bu durum ÇHC’nin hali hazırda önemli bir ihracat potansiyeli

ve kapasitesi bulunduğunu göstermektedir. Halihazırda yürürlükte olan önlem dolayısıyla ül-

kemize yapılan ihracatın düşük seviyelerde kaldığı ancak önlemin kalkması halinde ülkemize

yönelebileceği düşünülmektedir. Birim fiyatlara bakıldığında ise 2010 yılında 3,99 ABD Do-

ları/kg olan birim fiyatın 2011’de 4,75 ABD Doları/kg olduğu 2012’de ise 4,82 ABD Doları/kg

olarak gerçekleştiği görülmüştür. ÇHC’nin ülkemize yaptığı ihracatın ise önlem dolayısıyla

düşük miktarlarda olduğu ve gösterge niteliğinde olmadığı düşünülmektedir.

Soruşturmaya konu ülkenin belirli ülke pazarlarındaki durumu

MADDE 20 – (1) ÇHC’nin en çok ihracat yaptığı ülkelerin başında, ABD, BAE ve

S.Arabistan gelmektedir.

(2) ITC verilerine göre, ÇHC’den ABD’ye yapılan ihracat 2010 yılında 105 bin ton

iken 2011 yılında 93 bin, 2012 yılında ise 96 bin ton olarak gerçekleşmiştir. Yine BAE’ne ger-

çekleştirilen ihracat, 2010 yılı seviyesi olan 55 bin tondan 2011’de 48 bin tona, 2012 yılında

ise 41 bin tona düşmüştür. ÇHC’nin ihracatında yaşanan ciddi artışlar ve pazar çeşitlendirme

faaliyetleri, soruşturma konusu ülkede mezkur ürüne ilişkin yüksek kapasite bulunduğuna işaret

etmektedir.

Türkiye pazarının önemi

MADDE 21 – (1) Tüketim miktarının son iki yılda %46 arttığı battaniye sektörü, ya-

şanan ekonomik büyümeye paralel talep artışının yanı sıra Suriye’deki iç savaş nedeniyle Tür-

kiye’ye gelen sığınmacıların battaniye talebi ile birlikte hızlı bir şekilde büyümektedir. Bu bağ-

lamda, Türkiye soruşturma konusu üründe ÇHC için önemli bir pazar olarak değerlendirilmek-

tedir.

Talebi etkileyen unsurlar

MADDE 22 – (1) YÜD yaygın olarak kullanılan bir teknoloji ile üretim yapmakta olup

yerli ürün ile önlem konusu ürün arasında kalite yönünden bir fark bulunmadığı anlaşılmaktadır.

Soruşturma konusu battaniyelerin düşük kıymetli nihai ürün olması nedeniyle, piyasada tüke-

timi etkileyen en önemli unsurun fiyat olduğu tespiti önceki soruşturmalarda yapılmıştır. Bu

tespitin geçerliliğini koruduğu değerlendirilmiştir.
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Esas soruşturmada tespit edilen damping marjları

MADDE 23 – (1) Mevcut önleme esas teşkil eden soruşturma esnasında tespit edilen

damping marjı, firmaların önlemin yürürlükten kalkması halindeki muhtemel davranışlarını

yansıtacak önemli bir gösterge niteliği taşıdığından dikkate alınmıştır. Buna göre, esas soruş-

turma sırasında söz konusu üretici/ihracatçı firmalar için battaniyeye benzer ürünün ihraç fiyatı

üzerinden hesaplanan damping marjının % 82 düzeyinde olduğu tespit edilmiştir.

Üçüncü ülkelerden ithalat

MADDE 24 – (1) 2010-2012 döneminde üçüncü ülkelerden yapılan ithalat incelendi-

ğinde, üçüncü ülkelerden yapılan ithalatta bir artış olduğu görülmektedir. Ancak üçüncü ülke-

lerden yapılan ithalatın pazar payı en yüksek değerine (%5) 2012 yılında ulaşmış olmasına

rağmen, yerli üretim dalının ekonomik göstergelerinin işaret ettiği üzere üçüncü ülkeler kay-

naklı ithalatın yerli üretim dalına halen olumsuz bir etkisi bulunmamaktadır.

Değerlendirme

MADDE 25 – (1) Uygulanmakta olan dampinge karşı önlemin sona ermesi halinde

dampingin ve zararın devam edip etmeyeceği veya yeniden meydana gelmesinin muhtemel

olup olmadığı konusu incelenmiş olup önlemin ortadan kalkması durumunda, yerli üretim da-

lının fiyatının kırılmasının muhtemel olması, soruşturma konusu ülkenin Türkiye’ye yönlen-

direbilecek ciddi kapasitesinin ve ihracat kabiliyetinin bulunması, önlem konusu ülkedeki üre-

tici-ihracatçıların Türkiye pazarını yakından tanımaları ve dağıtım kanallarına kolay ve hızlı

biçimde nüfuz edebilecek durumda olmaları nedeniyle mevcut önlemin ortadan kalkması du-

rumunda dampingli ithalatın ve zararın yeniden meydana gelmesine yol açmasının muhtemel

olduğu değerlendirilmektedir.

YEDİNCİ BÖLÜM

Sonuç

Karar

MADDE 26 – (1) Soruşturma sonucunda, meri önlemlerin yürürlükten kaldırılması ha-

linde dampingin ve zararın yeniden meydana gelmesinin muhtemel olduğu tespit edildiğinden

İthalatta Haksız Rekabeti Değerlendirme Kurulunun kararı ve Ekonomi Bakanının onayı ile

soruşturma konusu ürün için uygulanmakta olan dampinge karşı önlemlerin aşağıda belirtilen

şekilde aynen uygulanmaya devam edilmesine karar verilmiştir.
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Uygulama

MADDE 27 – (1) Gümrük idareleri, Karar maddesinde gümrük tarife pozisyon numarası,

tanımı ve menşe ülkesi belirtilen eşyanın, diğer mevzuat hükümleri saklı kalmak kaydıyla, serbest

dolaşıma giriş rejimi kapsamındaki ithalatında, karşılarında gösterilen oranda dampinge karşı

kesin önlemi tahsil ederler.

Yürürlük

MADDE 28 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 29 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Ekonomi Bakanı yürütür.

—— • ——
Maliye Bakanlığından:

VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ

(SIRA NO: 434)

Borsada rayici olmayan yabancı paraların, 4/1/1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Ka-

nunu gereğince 2013 yılı için yapılacak değerlemelerine esas olmak üzere, aynı Kanunun 280 inci

maddesinin ikinci ve üçüncü fıkralarında yer alan hükümlere dayanılarak tespit olunan kurlar

aşağıda gösterilmiştir.

Borsada rayici olmayan yabancı paraların ve bu paralarla olan senetli ve senetsiz alacak

ve borçların değerlemesinde 2013 yılı sonu itibariyle bu kurlar uygulanacaktır.

Öte yandan, 20/4/1976 tarihli ve 15565 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 130 Sıra

Numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile 27/12/1998 tarihli ve 23566 sayılı Resmî Ga-

zete’de yayımlanan 217 Seri Numaralı Gelir Vergisi Genel Tebliğinde belirtildiği üzere değer-

leme günü itibariyle Maliye Bakanlığınca kur ilan edilmediği durumlarda T.C. Merkez Ban-

kasınca ilan edilen kurların esas alınması gerekmektedir. Bu şekilde yapılacak değerlemelerde

efektif cinsinden yabancı paralar için efektif alış kurunun (bulunmaması halinde döviz alış ku-

runun), döviz cinsinden yabancı paralar içinse döviz alış kurunun uygulanacağı tabiidir.

Ancak, vergi uygulamaları açısından, bankaların 31/12/2013 tarihi itibariyle yapacakları

değerleme sırasında bu Tebliğ ile belirlenen kurlar yerine, T.C. Merkez Bankasınca belirlenen

esaslara uygun olarak tespit ettikleri ve fiilen uyguladıkları alış kurlarını esas almaları gerek-

mektedir.

Tebliğ olunur.
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Sermaye Piyasası Kurulundan:

ÖZEL DURUMLAR TEBLİĞİ

(II-15.1)

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, yatırımcıların zamanında, tam ve doğru bilgilen-

dirilerek sermaye piyasasının güvenilir, şeffaf, etkin, istikrarlı, adil ve rekabetçi bir ortamda

işleyişini sağlamak amacıyla sermaye piyasası araçlarının değerini, fiyatını veya yatırımcıların

yatırım kararlarını etkileyebilecek nitelikteki bilgi, olay ve gelişmelerin kamuya açıklanmasına

ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) İşlem sırası geçici olarak kapatılmış olanlar ile halka açık ortaklık sta-

tüsünü kazanması sebebiyle payları borsa tarafından belirlenen platform, pazar veya piyasada

işlem görenler dahil ihraççılar ve ilgili taraflar bu Tebliğ hükümlerine tabidir.

(2) Pay dışındaki sermaye piyasası araçlarını yurt içinde halka arz eden payları borsada

işlem görmeyen ihraççılar, ilgili sermaye piyasası aracının itfa tarihine kadar bu Tebliğ hü-

kümlerine tabidir.

(3) Halka arz edilmeksizin yurt içinde nitelikli yatırımcılara sermaye piyasası aracı

ihraç eden payları borsada işlem görmeyen ihraççılara bu Tebliğin ikinci ve üçüncü bölümleri

uygulanmaz. Bu ihraççıların Tebliğin diğer bölümlerine ilişkin yükümlülükleri, ilgili sermaye

piyasası aracının itfa tarihine kadar geçerlidir.

(4) Yurt içinde tahsisli olarak veya yurt dışında sermaye piyasası aracı ihraç eden halka

açık olmayan ortaklıklara bu Tebliğ hükümleri uygulanmaz.

(5) Kurulun kira sertifikasına ilişkin düzenlemeleri çerçevesinde gerçekleştirilen kira

sertifikası ihraçlarında, fon kullanıcıları bu Tebliğ kapsamındaki yükümlülüklere tabidir.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Tebliğ, 6/12/2012 tarihli ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanu-

nunun 15 inci maddesine dayanılarak düzenlenmiştir.

Tanımlar ve kısaltmalar

MADDE 4 – (1) Bu Tebliğde geçen;

a) Ana ortaklık: TMS/TFRS’de tanımlanan ana ortaklığı,

b) Bağlı ortaklık: TMS/TFRS’de tanımlanan bağlı ortaklığı,

c) Birlikte hareket eden kişiler: Bir ihraççının sermaye yapısında veya yönetim kontro-

lünde değişiklik oluşturmak amacıyla açık ya da zımni, sözlü ya da yazılı bir anlaşmaya daya-

narak işbirliği yapan gerçek ve/veya tüzel kişileri,

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

sayı,
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d) Geleceğe yönelik değerlendirmeler: Geleceğe ilişkin içsel bilgi niteliğindeki plan ve

tahminleri içeren veya yatırımcılara ihraççının gelecekteki faaliyetleri ile finansal durumu ve

performansı hakkında fikir veren değerlendirmeleri,

e) İçsel bilgi: Sermaye piyasası araçlarının değerini, fiyatını veya yatırımcıların yatırım

kararlarını etkileyebilecek henüz kamuya açıklanmamış bilgi, olay ve gelişmeleri,

f) İdari sorumluluğu bulunan kişiler:

1) İhraççının yönetim kurulu üyelerini,

2) Yönetim kurulu üyesi olmadığı halde, ihraççının içsel bilgilerine doğrudan ya da do-

laylı olarak düzenli bir şekilde erişen ve ihraççının gelecekteki gelişimini ve ticari hedeflerini

etkileyen idari kararları verme yetkisi olan kişileri,

g) İdari sorumluluğu bulunan kişi ile yakından ilişkili kişiler:

1) İdari sorumluluğu bulunan kişinin eşini, çocuklarını ve idari sorumluluğu bulunan

kişi ile söz konusu işlemin gerçekleştirildiği dönemde aynı evde ikamet eden kişileri,

2) İdari sorumluluğu bulunan kişiler veya (1) numaralı alt bentte belirtilen kişiler tara-

fından idari sorumlulukları üstlenilen veya doğrudan ya da dolaylı olarak bu kişiler tarafından

kontrol edilen veya bu kişiler yararına kurulmuş olan veya ekonomik çıkarları esas olarak bu

kişilerin ekonomik çıkarları ile aynı olan tüzel kişi, kurum veya ortaklıkları,

3) Sermaye piyasası aracı bir borsada işlem gören ihraççının Kurul düzenlemelerine

göre hazırlanmış son yıllık finansal durum tablosundaki aktif toplamının %10 veya daha faz-

lasını oluşturan bağlı ortaklıklarının; (f) bendi ile bu bendin birinci ve ikinci alt bentlerinde

belirtilen kişileri,

ğ) İhraççı: Sermaye piyasası araçlarını ihraç eden, ihraç etmek üzere Kurula başvuruda

bulunan veya sermaye piyasası araçları halka arz edilen tüzel kişileri,

h) İlgili taraf: İhraççı dışında bu Tebliğ uyarınca açıklama yapmakla yükümlü diğer ki-

şileri,

ı) Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP): Mevzuat uyarınca kamuya açıklanması ge-

rekli olan bilgilerin elektronik imzalı olarak iletildiği ve kamuya duyurulduğu elektronik sis-

temi,

i) Kanun: 6/12/2012 tarihli ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanununu,

j) KAP işleticisi: KAP sistemini işletmek ve yönetmek üzere Kurul tarafından yetki-

lendirilen kurum ya da kuruluşu,

k) Kontrol edilen işletme: Bir gerçek veya tüzel kişinin doğrudan ya da dolaylı olarak;

1) Oy haklarının çoğunluğunu elinde bulundurduğu işletmeyi veya,

2) Tek başına veya birlikte hareket etmek suretiyle, karar nisabı oluşturabilecek şekilde

yönetim kurulu üyelerinin salt çoğunluğunu atama veya azletme imtiyazına sahip olduğu iş-

letmeyi veya,

3) Pay sahibi olduğu bir ortaklığın diğer pay sahipleriyle yaptığı bir sözleşme uyarınca,

pay sahiplerinin oy haklarının çoğunluğunu tek başına kontrol ettiği işletmeyi veya,
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4) Üzerinde kontrol yetkisine sahip olduğu veya fiilen bu yetkiyi kullandığı işletmeyi,

l) Kurul: Sermaye Piyasası Kurulunu,

m) MKK: Merkezi Kayıt Kuruluşu Anonim Şirketini,

n) Özel durumlar: Sermaye piyasası araçlarının değerini, fiyatını veya yatırımcıların

yatırım kararlarını etkileyebilecek içsel veya sürekli bilgileri,

o) Rehber: 27 nci maddede belirtilen rehberi,

ö) Sermaye piyasası araçları: Kanunun 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (ş) bendinde

tanımlanan sermaye piyasası araçlarını,

p) Sürekli bilgi: İçsel bilgi tanımı dışında kalan tüm bilgi, olay ve gelişmeleri,

r) TMS/TFRS: Türkiye Muhasebe Standartları/Türkiye Finansal Raporlama Standart-

larını,

s) TTK: 13/1/2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

İçsel Bilgilere İlişkin Esaslar

İçsel bilgilerin açıklanması

MADDE 5 – (1) İçsel bilgiler ve bu bilgilere ilişkin daha önce kamuya açıklanan hu-

suslardaki değişiklikler ortaya çıktığında veya öğrenildiğinde ihraççılar tarafından açıklama

yapılır.

(2) İçsel bilgilerin, ihraççıların bilgisi dışında, ihraççıların doğrudan veya dolaylı olarak

toplam oy haklarında veya sermayesinde %10 veya daha fazla paya veya söz konusu orana

bağlı olmaksızın yönetim kurulu üyesi seçme veya aday gösterme hakkı veren imtiyazlı pay-

ların %10 veya daha fazlasına sahip kişiler tarafından öğrenilmesi durumunda, ilgili kişiler ta-

rafından söz konusu içsel bilgilere ilişkin kamuya açıklama yapılır.

(3) İçsel bilgilerin bir ihraççı veya onun namına ya da hesabına hareket eden bir kişi

tarafından işi veya görevinin olağan ifası sırasında üçüncü kişilere açıklanması halinde, bu bil-

giler ihraççı tarafından kamuya açıklanır.

(4) İçsel bilgilere erişimi olan kişinin, yasal bir düzenleme, esas sözleşme veya özel bir

sözleşme gereğince içsel bilgileri gizli tutma yükümlülüğü varsa; bu maddenin ikinci ve üçüncü

fıkra hükümleri bu kişiler hakkında uygulanmaz.

(5) Kurulun finansal tablolara ilişkin düzenlemelerinde yer alan tanımlar çerçevesinde

ihraççının ana ortaklığı ve bağlı ortaklıklarının faaliyetlerinde, finansal yapılarında ve

yönetim/sermaye ilişkilerinde bir değişikliğin ortaya çıkması ve bu değişikliğin ihraççının faa-

liyetlerinde, finansal ve yönetim/sermaye yapısında önemli bir değişiklik meydana getirmesi

durumunda; ihraççı tarafından bu madde hükümleri çerçevesinde kamuya açıklama yapılır.

İçsel bilgilerin kamuya açıklanmasının ertelenmesi

MADDE 6 – (1) İhraççı; sorumluluğu kendisine ait olmak üzere, meşru çıkarlarının

zarar görmemesi için içsel bilgilerin kamuya açıklanmasını, yatırımcıların yanıltılmasına yol

açmaması ve bu bilgilerin gizli tutulmasını sağlayabilecek olması kaydıyla erteleyebilir.
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(2) İçsel bilgilerin kamuya açıklanmasının ertelenme sebepleri ortadan kalkar kalkmaz,

ihraççılar söz konusu içsel bilgileri bu Tebliğde yazılı olan esaslara uygun şekilde kamuya

açıklar. Yapılacak açıklamada erteleme kararı ve bunun temelindeki sebepler belirtilir. Kurul,

gerekli gördüğü takdirde, erteleme sebeplerinin yerinde olup olmadığını incelemeye yetkilidir.

Açıklanması ertelenen içsel bilgiye konu olan olayın gerçekleşmemesi durumunda açıklama

yapılmayabilir.

(3) İhraççılar açıklanması ertelenen içsel bilgilerin gizliliğini sağlamak ve bu bilgilere

erişimi kontrol etmekle yükümlüdür. Bu kapsamda ihraççılar;

a) İçsel bilgilere erişimi olan kişiler listesinde yer alanlar haricindeki kişilerin bu bil-

gilere erişimini önleyecek etkin düzenlemeler yapmak,

b) İçsel bilgilere erişimi olan kişilerin içsel bilgiler ile ilgili olarak Kanun ve ilgili mev-

zuatta yer alan yükümlülükleri kabul etmesini ve bu bilgilerin kötüye kullanımı veya yayılması

ile ilgili yaptırımlardan haberdar olmasını sağlayacak gerekli önlemleri almak,

c) İçsel bilgilerin gizliliğinin sağlanamaması halinde açıklanmasını sağlamak,

zorundadır.

(4) Ertelemenin ihraççının meşru çıkarlarının korunmasına olan etkisi, yatırımcıların

yanıltılması riskini oluşturmadığı ve erteleme süresince bu bilginin gizliliğinin korunması için

alınan tedbirler yönetim kurulu kararına bağlanır veya yönetim kurulu tarafından yetki verilmiş

ise belirtilen hususlar hakkında yetki verilen kişinin yazılı onayı alınır.

(5) 5 inci maddenin ikinci fıkrasında düzenlenen durumlarda, anılan kişiler de bu mad-

dede yer alan erteleme hakkından yararlanabilir. Bu kişiler tarafından ihraççıya yapılacak bil-

dirim üzerine bu maddenin dördüncü fıkrası hükmü uygulanır.

İçsel bilgilere erişimi olan kişiler listesi

MADDE 7 – (1) İhraççılar tarafından, iş akdi ile veya başka bir şekilde kendilerine

bağlı olarak çalışan ve içsel bilgilere düzenli erişimi olan kişiler MKK’ya bildirilir ve bu bil-

gilerde değişiklik olduğunda en geç iki iş günü içinde gerekli güncellemeler yapılır. Bu bildi-

rimler üzerine, ihraççılar bazında içsel bilgilere erişimi olan kişiler listesi MKK tarafından sak-

lanır ve talep üzerine Kurula ve ilgili borsaya gönderilir.

(2) İdari sorumluluğu bulunan kişilerin, bu Tebliğ hükümleri çerçevesinde aynı zamanda

içsel bilgilere erişimi olan kişiler oldukları kabul edilir.

(3) İçsel bilgilere erişimi olan kişilerin bildiriminde aşağıdaki hususlara yer verilir:

a) İçsel bilgilere erişimi olan kişinin adı soyadı, T.C. kimlik numarası veya pasaport

numarası ve varsa MKK sicil numarası,

b) Bu kişinin listede olma sebebi,

c) Listenin hazırlandığı ve güncellendiği tarih,

ç) İdari sorumluluğu bulunan kişiler arasında olup olmadığı.

(4) İçsel bilgilere erişimi olan kişiler listesi aşağıda belirtilen koşullarda güncellenir:

a) Bir kişinin listede olma sebebinde bir değişiklik olduğunda,

b) Listeye yeni bir kişi eklemek gerektiğinde,
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c) Listede olan bir kişinin içsel bilgilere erişimi kalktığında.

(5) İhraççılar, içsel bilgilere erişimi olan kişilerin bu bilgilerle ilgili olarak Kanun ve

ilgili mevzuatta yer alan yükümlülüklerinden ve bu bilgilerin kötüye kullanımı ile ilgili yaptı-

rımlardan haberdar olmasını sağlamakla yükümlüdür. Buna ilişkin ispat yükümlülüğü ihraççıya

aittir.

Olağan dışı fiyat ve miktar hareketleri

MADDE 8 – (1) İhraççılar, sermaye piyasası araçlarının fiyatları veya işlem hacimle-

rinde olağan piyasa koşullarıyla açıklanamayan değişimler olduğunda ilgili borsanın talebi

üzerine kamuya açıklama yapmak zorundadır. Bu açıklamada, kamuya henüz açıklanmamış

özel durumların bulunup bulunmadığı belirtilir ve varsa 6 ncı madde hükümleri saklı kalmak

üzere açıklanmamış tüm özel durumlara yer verilir.

Haber veya söylentilerin doğrulanması

MADDE 9 – (1) İhraççılar hakkında sermaye piyasası araçlarının değerini, fiyatını

veya yatırımcıların yatırım kararlarını etkileyebilecek öneme sahip, basın-yayın organları veya

diğer iletişim yollarıyla ilk kez kamuya duyurulan veya daha önce kamuya duyurulmuş bilgi-

lerden farklı içerikteki haber veya söylentilerin varlığı halinde; bunların doğru veya yeterli

olup olmadığı konusunda, bu Tebliğde belirtilen esaslar çerçevesinde ihraççılar tarafından ka-

muya açıklama yapılması zorunludur. Söz konusu yükümlülük, Kurul veya ilgili borsa tara-

fından herhangi bir uyarı, bildirim veya talep beklenmeksizin yerine getirilir.

(2) Söz konusu haber veya söylentilerin 6 ncı madde çerçevesinde kamuya açıklanması

ertelenen bilgilere ilişkin olması durumunda, ertelemeye ilişkin sebeplerin ortadan kalktığı ka-

bul edilir ve ihraççı tarafından kamuya açıklama yapılır.

(3) Kamuya açıklanmış bilgilere dayanılarak ihraççı hakkında yapılan yorum, analiz,

değerlendirme ve tahminler birinci fıkra kapsamı dışındadır.

(4) Geleceğe yönelik değerlendirmeler de dahil olmak üzere özel durumlara konu hu-

susların basın-yayın organları veya diğer iletişim yollarıyla kamuya duyurulmak istenmesi du-

rumunda, bu duyurunun öncesinde veya eş zamanlı olarak; söz konusu hususların kamuya açık

bir toplantıda sehven duyurulması halinde ise konu hakkında derhal KAP’ta açıklama yapılır.

Geleceğe yönelik değerlendirmelerin kamuya açıklanması

MADDE 10 – (1) Geleceğe yönelik değerlendirmelerin kamuya açıklanması zorunlu

değildir. Ancak, ihraççılar tarafından geleceğe yönelik değerlendirmelerin kamuya açıklanmak

istenmesi halinde, aşağıda belirtilen esaslara uyulması zorunludur:

a) Geleceğe yönelik değerlendirmeler, yönetim kurulu kararına veya yönetim kurulu

tarafından yetki verilmiş ise yetki verilen kişinin yazılı onayına bağlanması koşuluyla kamuya

açıklanabilir.

b) Geleceğe yönelik değerlendirmeler ihraççının yönetimi tarafından yılda en fazla dört

defa kamuya açıklanır. Bu açıklama, özel durum açıklaması şeklinde yapılabileceği gibi, Ku-

rulun finansal tablolara ilişkin düzenlemeleri çerçevesinde ilan edilen faaliyet raporları veya
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KAP’ta açıklanması şartıyla yatırımcıların bilgilendirilmesine ilişkin sunumlar aracılığıyla da

yapılabilir. Ancak, geleceğe yönelik olarak kamuya açıklanmış değerlendirmelerde önemli bir

değişiklik ortaya çıktığında, bu bentte yer alan sayı sınırlamasına tabi olmaksızın açıklamanın

bu Tebliğ hükümleri çerçevesinde yapılması zorunludur.

c) Geleceğe yönelik değerlendirmelere ilişkin olarak yapılacak açıklamalarda, daha ön-

ce kamuya açıklanan hususlar ile gerçekleşmeler arasında önemli ölçüde bir farklılık bulunması

halinde, bu farklılıkların nedenlerine yer verilir.

(2) İhraççı tarafından geleceğe yönelik değerlendirmelerin açıklanmasına ilişkin esas-

lara, 17 nci madde çerçevesinde kamuya açıklanması gereken bilgilendirme politikasında yer

verilir.

İdari sorumluluğu bulunan kişilerin işlemlerinin açıklanması

MADDE 11 – (1) Bu maddenin ikinci fıkrası hükmü saklı olmak üzere, idari sorumlu-

luğu bulunan kişiler ve bunlarla yakından ilişkili kişiler ile ihraççının ana ortaklığı tarafından

sermayeyi temsil eden paylar ve bu paylara dayalı diğer sermaye piyasası araçlarına ilişkin

olarak gerçekleştirilen tüm işlemler, işlemi yapan tarafından kamuya açıklanır.

(2) Sermayeyi temsil eden paylar ve bu paylara dayalı diğer sermaye piyasası araçlarına

ilişkin olarak, idari sorumluluğu bulunan kişiler ve bunlarla yakından ilişkili kişilerin her biri

hesabına yapılan işlemlerin toplam tutarı bir takvim yılı içerisinde 50.000 TL tutara ulaşma-

dıkça açıklama yapılmaz. İşlemlerin toplam tutarı, idari sorumluluğu bulunan kişiler ve bunlarla

yakından ilişkili kişilerin her biri tarafından gerçekleştirilen tüm işlemler toplanarak hesaplanır.

(3) İdari sorumluluğu bulunan kişiler ve bunlarla yakından ilişkili kişiler ile ihraççının

ana ortaklığı tarafından ihraççının halka arz edilen pay dışındaki sermaye piyasası araçlarında

yapılan işlemlerin toplam tutarının bir takvim yılı içerisinde 100.000 TL tutarını aşması halinde,

işlemi yapanlar tarafından gerçekleştirilen tüm işlemler kamuya açıklanır.

(4) İdari sorumluluğu bulunan kişiler ve bunlarla yakından ilişkili kişiler ile ihraççının

ana ortaklığı tarafından sermayeyi temsil eden paylar ve bu paylara dayalı diğer sermaye pi-

yasası araçlarına ilişkin olarak gerçekleştirilecek ve bu maddenin ikinci fıkrasında belirtilen

tutarı aşan tüm işlemler, satış sonrasında yapılacak açıklamadan ayrı olarak, her bir işlemden

asgari olarak bir iş günü önce satış miktarı belirtilmeksizin kamuya açıklanır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Sürekli Bilgilere İlişkin Esaslar

Sermaye yapısına ve yönetim kontrolüne ilişkin değişiklikler

MADDE 12 – (1) Açıklama yükümlülüğü;

a) Bir gerçek veya tüzel kişinin ya da bu gerçek veya tüzel kişi ile birlikte hareket eden

diğer gerçek veya tüzel kişilerin doğrudan veya dolaylı olarak payları borsada işlem gören bir

ihraççının sermayesindeki payının veya toplam oy haklarının %5, %10, %15, %20, %25, %33,

%50, %67 veya %95 ine ulaşması veya söz konusu oranların altına düşmesi halinde bu kişiler

tarafından,
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b) Bir kurucuya ait yatırım fonlarının doğrudan veya dolaylı olarak ihraççının serma-

yesindeki payının veya toplam oy haklarının %5, %10, %15, %20, %25, %33, %50, %67 veya

%95 ine ulaşması veya söz konusu oranların altına düşmesi halinde kurucu tarafından,

yerine getirilir.

(2) Sermaye piyasası araçları halka arz edilmesi suretiyle borsada işlem gören halka

açık olmayan ortaklıkların sermaye yapısına ve yönetim kontrolüne ilişkin açıklamalarda, bi-

rinci fıkranın (a) bendinde sayılan oranlardan sadece %25, %50 ve %67 oranları esas alınır.

(3) Oy hakkının donduğu durumlar da dahil olmak üzere paya bağlı tüm oy hakları, bi-

rinci ve ikinci fıkralarda belirtilen oranların hesaplanmasında dikkate alınır. Bu hesaplama

farklı gruplardaki payları ve bunlara bağlı oy haklarını içerecek şekilde ayrı ayrı yapılır.

Oy haklarının hesaplanması

MADDE 13 – (1) 12 nci maddede belirtilen oy haklarının hesaplanmasında bunlarla

sınırlı olmamak üzere aşağıda sayılan oy hakları da dikkate alınır.

a) Paylar üzerinde işlem yapan gerçek veya tüzel kişilerin, oy haklarını aynı doğrultuda

kullanmak üzere ihraççının yönetiminde ortak bir politika belirlemek için yazılı bir sözleşme

imzaladığı üçüncü kişilerin sahip olduğu oy hakları,

b) Paylar üzerinde işlem yapan gerçek veya tüzel kişilerin, oy haklarının geçici devri

için yazılı bir sözleşme imzaladığı üçüncü kişilerin sahip olduğu oy hakları,

c) Mülkiyeti paylar üzerinde işlem yapan gerçek veya tüzel kişiye ait olmakla birlikte,

oy haklarının teminat alana ait olduğu ve bu hakkın teminat alan tarafından kullanılma niyetinin

açıklandığı, kendisine teminat olarak verilmiş paylardan doğan oy hakları,

ç) Paylar üzerinde işlem yapan gerçek kişinin hayatta olması veya tüzel kişinin tüzel

kişiliğini sürdürmesi şartına bağlı olan intifa haklarından doğan oy hakları,

d) Paylar üzerinde işlem yapan gerçek veya tüzel kişi tarafından kontrol edilen işlet-

menin (a), (b), (c) ve (ç) bentlerinde öngörüldüğü şekilde elinde bulundurduğu veya kullana-

bileceği oy hakları,

e) Paylar üzerinde işlem yapan gerçek veya tüzel kişilere tevdi edilen ve aksine bir ta-

limat olmaması halinde kendi iradeleri ile kullanabilecekleri oy hakları,

f) Mülkiyeti bir başka gerçek veya tüzel kişiye ait olmakla birlikte, paylar üzerinde iş-

lem yapan gerçek veya tüzel kişinin kendi adına ve payların ait olduğu kişi hesabına kullanma

hakkına sahip olduğu oy hakları,

g) Paylar üzerinde işlem yapan gerçek veya tüzel kişi hesabına, üçüncü kişilerin kendi

adına elinde bulundurduğu oy hakları,

ğ) Pay sahibinin aksine bir talimatının olmadığı hallerde, vekil olarak tayin edilen ger-

çek veya tüzel kişilerin kendi iradeleri ile kullanabilecekleri oy hakları.

Paya dayalı sermaye piyasası araçlarına ilişkin açıklama yükümlülüğü

MADDE 14 – (1) Borsada işlem gören bir payı iktisap etme hakkı veren sermaye pi-

yasası araçlarına doğrudan veya dolaylı olarak sahip olmak suretiyle, söz konusu sermaye pi-

yasası araçlarının iktisap etme hakkı verdiği paylara bağlı oy haklarının 12 nci maddede belir-
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tilen oranlara ulaşması, bu oranları aşması veya bu oranların altına düşmesi halinde; işlemi ya-

panlar tarafından kamuya açıklama yapılır. Söz konusu oranlara ulaşılıp ulaşılmadığının he-

saplanmasında işlemi yapanların elinde bulundurduğu oy hakları da dikkate alınır.

Açıklama yükümlülüğünün kapsamı

MADDE 15 – (1) 12 nci madde kapsamında yapılacak açıklamalar aşağıdaki bilgileri

içerecek şekilde yerine getirilir:

a) Açıklamayı yapmakla yükümlü olan gerçek kişinin adı soyadı veya tüzel kişinin un-

vanı,

b) Açıklama yükümlülüğünün dolaylı olarak doğması halinde, dolaylı iştirak ilişkisine

konu olan ortaklıkların unvanı,

c) Açıklama yükümlülüğünün birlikte hareket edilmesi sonucunda doğması halinde,

birlikte hareket edenlerin adı soyadı veya unvanı,

ç) İşlem yapılan payları ihraç eden ihraççının unvanı,

d) Açıklama yükümlülüğüne konu işlemin yapıldığı tarih, işleme konu payların nominal

değerleri ve işlem tutarları,

e) İşlem öncesinde ve sonrasında sahip olunan pay veya oy haklarının toplam pay veya

oy haklarına oranı.

(2) 14 üncü madde kapsamındaki açıklama yükümlülüğü, birinci fıkranın (a) bendine

ek olarak işlemi yapanlar tarafından aşağıdaki bilgileri içerecek şekilde yerine getirilir:

a) Sermaye piyasası aracının dayalı olduğu payı ihraç eden ihraççının unvanı,

b) 12 nci maddede yer alan oranlara ulaşılmasına, aşılmasına veya söz konusu oranların

altına düşülmesine neden olabilecek paya dayalı sermaye piyasası aracının iktisap edildiği veya

elden çıkarıldığı tarih,

c) Sermaye piyasası aracının dayalı olduğu paya bağlı oy haklarının toplam oy haklarına

oranı,

ç) Varsa, sermaye piyasası aracına dolaylı olarak sahip olunması sonucunu doğuran iş-

tirak ilişkisine dair bilgi,

d) Sermaye piyasası aracına konu hakların kullanımı için belirli bir sürenin öngörülmesi

halinde, sermaye piyasası aracının dayalı olduğu payın elde edileceği ya da elde edilebileceği

tarih veya süreye ilişkin bilgi,

e) Sermaye piyasası aracının varsa vadesi ya da itfa tarihi.

(3) Payların depo edilmiş olması durumunda; 12 nci maddenin birinci fıkrasında yer

alan açıklama yükümlülüğü, depo sertifikasını elinde bulunduran kişiler tarafından yerine ge-

tirilir.

(4) Açıklama yükümlülüğünün birden fazla gerçek veya tüzel kişinin sorumluluğunda

olması veya birlikte hareket edilmesi durumunda, bu yükümlülük işlemi yapan kişilerden biri

veya ihraççı tarafından yerine getirilir. Ancak bu durum, açıklama yükümlülüğü olan kişilerin

açıklamanın eksik, hatalı veya yetersiz yapılmasına ilişkin sorumluluklarını ortadan kaldırmaz.
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Genel bilgilerin yayımlanması

MADDE 16 – (1) İhraççıya ilişkin genel bilgilerin KAP’ta yer alan ilgili form kullanı-

larak yayımlanması zorunludur.

(2) Payları borsada işlem gören ihraççıların sermayesinde doğrudan %5 veya daha fazla

paya veya oy hakkına sahip gerçek ve tüzel kişileri gösteren tablo, değişiklik olması durumunda

MKK tarafından derhal güncellenir. Bu fıkra uyarınca yayımlanan veriler, 12 nci madde kap-

samındaki açıklama yükümlülüğünü ortadan kaldırmaz.

(3) Payları borsada işlem gören ihraççıların farklı gruplardaki paylarına bağlı haklardaki

değişiklikler KAP’ta açıklanır ve oy haklarındaki değişiklikler MKK’ya bildirilir.

(4) İkinci fıkrada belirtilen durum hariç olmak üzere, KAP’ta yayımlanan ihraççıya

ilişkin genel bilgilerde herhangi bir değişiklik söz konusu olduğunda, ihraççılar tarafından ge-

rekli güncellemenin en geç iki iş günü içinde yapılması zorunludur.

Bilgilendirme politikası

MADDE 17 – (1) Payları borsada işlem gören ihraççılar tarafından kamunun aydınla-

tılmasına yönelik bir bilgilendirme politikası oluşturulur ve 24 üncü maddenin dördüncü fıkrası

çerçevesinde kamuya duyurulur. Bilgilendirme politikasında değişiklik olması durumunda ge-

rekli güncelleme yapılır.

(2) Bilgilendirme politikasında en az aşağıdaki hususlara yer verilir:

a) Yatırımcı bilgilendirme toplantıları veya basın toplantılarında açıklanan sunum ve

raporlara ne şekilde ulaşılabileceği,

b) İhraççı hakkında basın-yayın organlarında veya İnternet sitelerinde yer alan haber

ve söylentilerin takibi ile buna ilişkin açıklamaların yapılma esasları,

c) İdari sorumluluğu bulunan kişilerin belirlenmesinde kullanılan esaslar,

ç) Özel durumların kamuya açıklanmasına kadar gizliliğinin sağlanmasına yönelik alı-

nan tedbirler,

d) Geleceğe yönelik değerlendirmelerin açıklanmasına ilişkin esaslar.

Genel kurul ve sermaye artırımına ilişkin bilgilerin açıklanması

MADDE 18 – (1) Bu Tebliğ uyarınca yapılacak diğer açıklamalar saklı kalmak üzere,

payları borsada işlem gören ihraççıların aşağıdaki hususlarda kamuya açıklama yapması zo-

runludur:

a) Genel kurul toplantı tarihi, saati, yeri ve gündemine ilişkin yönetim kurulu kararı

alınması,

b) Genel kurula katılma hakkının kullanımına ve toplam oy haklarına ilişkin bilgi,

c) Yönetim kurulu veya genel kurul tarafından kâr dağıtımına ilişkin karar alınması,

ç) Genel kurul toplantı tutanağı ve hazır bulunanlar listesi,

d) Genel kurul toplantısının yapılamaması durumunda, bu durumun gerekçesi ve bir

sonraki toplantının tarihine ilişkin bilgi,

e) Yeni pay ihracına ilişkin yönetim kurulu kararı alınması, yeni pay alma haklarının

kullanımı, sermaye artırımı nedeniyle ihraç edilen payların iptali ve değiştirme hakkının bu-

lunduğu durumlarda değiştirme işlemi hakkında bilgi.
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Pay dışındaki sermaye piyasası araçlarını halka arz eden ihraççıların diğer açık-

lamaları

MADDE 19 – (1) Bu Tebliğ uyarınca yapılacak diğer açıklamalar saklı kalmak üzere,

pay dışındaki sermaye piyasası araçlarını halka arz eden ihraççılar aşağıdaki hususları kamuya

açıklar:

a) Yeni bir sermaye piyasası aracı ihracına ilişkin yetkili organ kararı alınması,

b) İhracın gerçekleştirilmesi, faiz veya kupon ödemelerinde temerrüt ve itfa durumu,

c) Sermaye piyasası aracının ihracı aşamasında belirlenen koşulların değişmesi sonu-

cunda yatırımcıların haklarının etkilenmesine neden olabilecek her türlü değişiklikler,

ç) Sermaye piyasası aracına ilişkin dönüştürme veya değiştirme haklarının kullanımı,

d) Varsa, sermaye piyasası aracına ilişkin derecelendirme notları ile söz konusu notlar-

daki değişiklikler,

e) Varsa, sermaye piyasası aracına ilişkin garanti ve teminatlar ile bunlardaki değişik-

likler,

f) Genel kurul tarafından kâr dağıtımına ilişkin karar alınması,

g) Genel kurul toplantı tutanağı, genel kurul toplantısının yapılamaması durumunda bu

durumun gerekçesi,

ğ) Sermaye artırımı veya azaltımı, birleşme, bölünme veya tür değiştirmeye ilişkin yet-

kili organ kararı alınması ve bu işlemlerin sonuçlandırılması.

(2) Mevzuata göre özelleştirme kapsamına alınanlar dahil kamu iktisadi teşebbüsleri,

mahalli idareler ile bunlarla ilgili özel mevzuatları uyarınca faaliyet gösteren kuruluş, idare ve

işletmeler tarafından ihraç edilen sermaye piyasası araçları için birinci fıkranın (e) bendi uy-

gulanmaz.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Nitelikli Yatırımcılara Satılmak Üzere Sermaye Piyasası Aracı İhraç

Eden Payları Borsada İşlem Görmeyen İhraççılar Tarafından

Yapılacak Açıklamalara İlişkin Esaslar

İhraççıya ilişkin genel bilgilerin yayımlanması

MADDE 20 – (1) Bu bölüm kapsamındaki ihraççılara ilişkin genel bilgilerin KAP’ta

yer alan ilgili form kullanılarak yayımlanması ve bu bilgilerde herhangi bir değişiklik oldu-

ğunda, ihraççılar tarafından gerekli güncellemenin en geç iki iş günü içinde yapılması zorun-

ludur.

Genel kurul ve sermaye piyasası aracı ihracına ilişkin bilgilerin açıklanması

MADDE 21 – (1) Bu bölüm kapsamındaki ihraççıların aşağıdaki hususlarda kamuya

açıklama yapması zorunludur:

a) Genel kurul tarafından kâr dağıtımına ilişkin karar alınması,

b) Genel kurul toplantı tutanağı, genel kurul toplantısının yapılamaması durumunda bu

durumun gerekçesi,
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c) Sermaye artırımı veya azaltımı, birleşme, bölünme veya tür değiştirmeye ilişkin yet-

kili organ kararı alınması ve bu işlemlerin sonuçlandırılması,

ç) Yeni sermaye piyasası aracı ihracına ilişkin yetkili organ kararı alınması,

d) İhracın gerçekleştirilmesi, faiz veya kupon ödemelerinde temerrüt ve itfa durumu,

e) Sermaye piyasası aracının ihracı aşamasında belirlenen koşullarının değişmesi so-

nucunda, yatırımcıların haklarının etkilenmesine neden olabilecek her türlü değişiklikler,

f) Sermaye piyasası aracına ilişkin dönüştürme veya değiştirme haklarının kullanımı,

g) Varsa, sermaye piyasası aracına ilişkin derecelendirme notları ile söz konusu notlar-

daki değişiklikler,

ğ) Varsa, sermaye piyasası aracına ilişkin garanti ve teminatlar ile bunlardaki değişik-

likler.

(2) Mevzuata göre özelleştirme kapsamına alınanlar dahil kamu iktisadi teşebbüsleri,

mahalli idareler ile bunlarla ilgili özel mevzuatları uyarınca faaliyet gösteren kuruluş, idare ve

işletmeler tarafından ihraç edilen sermaye piyasası araçları için birinci fıkranın (ğ) bendi uy-

gulanmaz.

Sermaye yapısına ve yönetim kontrolüne ilişkin değişiklikler

MADDE 22 – (1) Bir gerçek veya tüzel kişinin ya da bu gerçek veya tüzel kişi ile bir-

likte hareket eden diğer gerçek veya tüzel kişilerin doğrudan veya dolaylı olarak bu bölüm

kapsamındaki bir ihraççının sermayesindeki payının veya toplam oy haklarının %25, %50 veya

%67 sine ulaşması veya söz konusu oranların altına düşmesi halinde, bu kişiler tarafından ka-

muya açıklama yapılır.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Açıklamaların Bildirim Şekli, Kapsam ve Özellikleri

Özel durum açıklamalarının bildirim şekli

MADDE 23 – (1) Açıklamaların dili Türkçedir.

(2) Bu Tebliğin ikinci, üçüncü ve dördüncü bölümleri kapsamındaki açıklamalar KAP’ta

yer alan ilgili form kullanılarak KAP’ta yapılır. Bu Tebliğde aksi belirtilmedikçe açıklamaların

derhal yapılması esastır. Yapılacak açıklamada; açıklamanın bu Tebliğde yer alan esaslara uy-

gun olduğu, bu konuda ihraççıya ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığı, bilgilerin ihraççının def-

ter, kayıt ve belgelerine uygun olduğu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek

için gerekli tüm çabaların gösterildiği ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olunduğu beyan

edilir.

(3) 12 ve 22 nci maddeler kapsamında yapılacak açıklamalar, bu Tebliğin ekindeki form

kullanılarak en geç işlemin gerçekleşmesini izleyen üçüncü iş günü saat 08.00’e kadar yapılır.

(4) İhraççı dışındaki gerçek veya tüzel kişiler tarafından yapılacak açıklamalar veya bu

açıklamalara konu bilgilerdeki değişiklikler, açıklamayı yapan tarafın kimlik bilgisi doğrula-

nacak şekilde KAP’a aktarılmak üzere derhal KAP işleticisine gönderilir. Bu bildirimlerin KAP

işleticisine iletilmesine ve KAP işleticisi tarafından KAP’ta duyurulmasına ilişkin usul ve esas-

lar KAP işleticisi tarafından belirlenir.
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(5) Açıklama yükümlülüğü, bilgiye hızlı erişimi sağlayacak ve yatırımcılar arasında

eşit işlem ilkesine aykırılık teşkil etmeyecek şekilde yerine getirilir. Kurul, gerekli gördüğü

takdirde açıklamalara ilişkin olarak bu Tebliğde belirtilenler dışında esaslar belirleyebilir.

(6) Açıklama yapılmadan önce, ilgili ihraççı tarafından sermaye piyasası aracına ilişkin

işlemlerin geçici olarak durdurulması borsadan talep edilebilir. Bu talebin bildirilmesine ilişkin

usul ve esaslar ilgili borsa tarafından belirlenir ve ilan edilir.

(7) Önceden yapılmış olan özel durum açıklamalarında meydana gelen gelişmeler ve

değişiklikler sürekli olarak güncellenerek kamuya duyurulur. Daha önce özel durum açıklaması

yoluyla kamuya duyurulan ve henüz sonuçlanmamış bir hususta herhangi bir gelişme olmaz

ise, bu durum konuya ilişkin son özel durum açıklama tarihinden itibaren altmışar günlük sü-

relerle, gerekçeleri ile birlikte kamuya açıklanır.

Açıklamaların kapsam ve özellikleri

MADDE 24 – (1) Bu Tebliğ kapsamında yapılacak açıklamaların; yatırımcıların karar

vermelerine yardımcı olacak ölçüde, zamanında, doğru, tam, dolaysız, anlaşılabilir ve yeterli

olması gerekir. Açıklamaların doğru bir şekilde değerlendirilebilmesi için gerekliyse, açıkla-

maya konu durumun ilgili olduğu karşı taraf belirtilir; değişikliklerin veya etkilerinin miktar

veya tutar olarak ifade edilebilmesi halinde, yapılacak açıklamalarda miktar ve tutara yer ve-

rilir.

(2) 6 ncı madde saklı kalmak üzere, henüz kesinleşmemiş bir olay veya koşullar nede-

niyle hala belirsiz olan özel durumlar, bu belirsizlik belirtilmek suretiyle kamuya açıklanır. Bu

açıklamada belirsizliklerin çözüme kavuşması için öngörülen tarih ve gereken koşullara da yer

verilir. Öngörülen tarihte belirsizliklerin çözüme kavuşup kavuşmadığı hakkında kamuya açık-

lama yapılır.

(3) Açıklamalar yanlış, yanıltıcı, temelsiz, abartılı veya eksik olamaz ve ihraççının mev-

cut koşullarına ilişkin olarak yatırımcıların yanlış fikir edinmelerine neden olmayacak şekilde

yapılır. Bu kapsamda ihraççılar, özel durum açıklamalarını faaliyetlerinin pazarlanması ve rek-

lam amacıyla kullanamazlar.

(4) İhraççılar, özel durum açıklamalarını en geç kamuya açıklama yapıldıktan sonraki

iş günü içinde KAP’ta ihraççıya ilişkin genel bilgilerde belirtilen İnternet sitesinde ilan etmek

ve söz konusu açıklamaları beş yıl süreyle bu İnternet sitesinde bulundurmak zorundadır. Bu

yükümlülük, ortaklığın İnternet sitesinde KAP’ta yer alan açıklamalara bağlantı verilmesi su-

retiyle de yerine getirilebilir.

(5) Özel durum açıklamalarının, TTK’nın 1524 üncü maddesi uyarınca yapılan düzen-

lemeler çerçevesinde ilan edildiği durumlarda, bu açıklamaları ihraççının İnternet sitesinde

ilan etme ve saklama yükümlülüğü yerine getirilmiş sayılır.

(6) Sermaye piyasası araçları aynı zamanda yurtdışı borsalarda işlem gören ihraççıların

ilgili borsalara bu Tebliğ kapsamına girmeyen açıklamalarda bulunması halinde, aynı açıkla-

manın bu Tebliğ hükümlerine uygun olarak da yapılması zorunludur.
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ALTINCI BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Gizlilik

MADDE 25 – (1) Bu Tebliğ uyarınca açıklanması gereken özel durumlar hakkında

bilgi sahibi olan kişiler, söz konusu özel durumlar kamuya duyuruluncaya kadar bu bilgilerin

gizliliğini korumakla yükümlüdür.

Kurulun yetkisi

MADDE 26 – (1) Kurul, gerekli gördüğü durumlarda kamunun zamanında, tam ve

doğru olarak aydınlatılmasını sağlamak amacıyla ihraççılardan ve/veya ilgili taraflardan açık-

lama yapılmasını isteyebilir.

(2) Kurul, gerekli gördüğü durumlarda bu Tebliğ uyarınca gönderilen bilgilerin, elek-

tronik ortam da dahil olmak üzere basın yayın organlarında ilan edilmesini ihraççılardan ve/ve-

ya ilgili taraflardan isteyebilir.

(3) Kurul tarafından uygun görülen hallerde, özel durumların kamuya açıklanmasına

ilişkin usul ve esaslar KAP işleticisi tarafından ayrıca belirlenebilir.

Rehber

MADDE 27 – (1) Kurul, bu Tebliğ kapsamındaki ihraççılar ve ilgili tarafların yapacağı

açıklamalarda yol gösterici olması amacıyla bir rehber hazırlamaya, kamuya duyurmaya ve bu

rehberi güncellemeye yetkilidir.

Katsayı

MADDE 28 – (1) Bu Tebliğde belirtilen tutarlar, her yıl Maliye Bakanlığınca ilan edilen

yeniden değerleme katsayısı dikkate alınarak yeniden belirlenebilir.

Yürürlükten kaldırılan tebliğ

MADDE 29 – (1) 6/2/2009 tarihli ve 27133 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Özel

Durumların Kamuya Açıklanmasına İlişkin Esaslar Tebliği (Seri: VIII, No: 54) yürürlükten

kaldırılmıştır.

(2) Kurulun diğer düzenlemelerinde birinci fıkrada belirtilen Tebliğe yapılan atıflar bu

Tebliğe yapılmış sayılır.

KAP işleticisine ilişkin geçiş hükmü

GEÇİCİ MADDE 1 – (1) 16 ncı maddenin ikinci fıkrası ile 23 üncü maddenin dör-

düncü fıkrasında belirtilen uygulamalara, gerekli geliştirme işlemlerinin tamamlanması son-

rasında KAP işleticisi tarafından yapılacak duyuruyu takiben başlanır. Söz konusu duyuru ya-

pılıncaya kadar, 16 ncı maddenin ikinci fıkrasında düzenlenen yükümlülük ihraççı tarafından

yerine getirilir.

Yürürlük

MADDE 30 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinden bir ay sonra yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 31 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Kurul yürütür.
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Sermaye Piyasası Kurulundan:

PAYLARI BORSADA İŞLEM GÖRMEYEN ORTAKLIKLARA

İLİŞKİN ÖZEL DURUMLAR TEBLİĞİ

(II-15.2)

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, payları borsada işlem görmeyen halka açık ortak-

lıkların yatırımcılarının zamanında, tam ve doğru bilgilendirilerek sermaye piyasasının güve-

nilir, şeffaf, etkin, istikrarlı, adil ve rekabetçi bir ortamda işleyişini sağlamak amacıyla sermaye

piyasası araçlarının değerini, fiyatını veya yatırımcıların yatırım kararlarını etkileyebilecek ni-

telikteki bilgi, olay ve gelişmelerin kamuya açıklanmasına ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Payları borsada işlem görmeyen halka açık ortaklıklarla ilgili önemli

bilgi, olay ve gelişmelerde ortaklıklar ve/veya ilgili taraflarca kamuya açıklanacak özel du-

rumlar ve bunların açıklanma usul ve esasları bu Tebliğ hükümlerine tabidir.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Tebliğ, 6/12/2012 tarihli ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanu-

nunun 15 inci maddesine dayanılarak düzenlenmiştir.

Tanımlar ve kısaltmalar

MADDE 4 – (1) Bu Tebliğde geçen;

a) Birlikte hareket eden kişiler: Bir ortaklığın sermaye yapısında veya yönetim kontro-

lünde değişiklik oluşturmak amacıyla açık ya da zımni, sözlü ya da yazılı bir anlaşmaya daya-

narak işbirliği yapan gerçek ve/veya tüzel kişileri,

b) İlgili taraf: Ortaklık dışında bu Tebliğ uyarınca açıklama yapmakla yükümlü diğer

kişileri,

c) Kanun: 6/12/2012 tarihli ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanununu,

ç) Kurul: Sermaye Piyasası Kurulunu,

d) Ortaklık: Payları borsada işlem görmeyen halka açık ortaklıkları,

e) Özel durumlar: Sermaye piyasası araçlarının değerini, fiyatını veya yatırımcıların

yatırım kararlarını etkileyebilecek içsel ve sürekli bilgileri,

f) TTK: 13/1/2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Özel Durum Açıklamalarına İlişkin Esaslar

Açıklanacak özel durumlar

MADDE 5 – (1) Bu maddede belirtilen özel durumların gerçekleşmesi halinde, bu Teb-

liğde belirtilen esaslar çerçevesinde kamuya açıklama yapılır. Yapılacak açıklamalar aşağıda
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belirtilen durumlarla sınırlı olmayıp, ortaklık paylarının değerini, fiyatını veya yatırımcıların

yatırım kararlarını etkileyebilecek her türlü bilginin bu Tebliğ hükümleri çerçevesinde kamuya

açıklanması zorunludur.

a) Bir gerçek veya tüzel kişinin ya da bu gerçek veya tüzel kişi ile birlikte hareket eden

diğer gerçek veya tüzel kişilerin doğrudan veya dolaylı olarak bir ortaklığın sermayesindeki

payının veya toplam oy haklarının %5, %25, %50, %67 veya %95’ine ulaşması veya söz ko-

nusu oranların altına düşmesi ya da bir sözleşme nedeniyle veya sair yollarla ortaklığın yönetim

kontrolünün doğrudan veya dolaylı olarak el değiştirmesi.

b) Ortaklığın fiili faaliyet konusunun değişmesi veya yeni konularda faaliyete başlan-

ması hususlarında yönetim kurulu kararı alınması, faaliyetlerin veya üretimin kısmen veya ta-

mamen durdurulması, imkânsız hale gelmesi veya bu sonuçları doğurabilecek gelişmelerin or-

taya çıkması.

c) Ortaklık aleyhine fesih davası açılması, varsa esas sözleşmede tayin edilen bir fesih

sebebinin gerçekleşmesi veya genel kurulda ortaklığın feshine karar verilmesi, son yıllık bi-

lançodaki maddi duran varlıkların %10 veya daha fazlasına karşılık gelen bir tutar için ortaklık

aleyhine herhangi bir yolla icra takibine başlanması, iflas davası açılması veya ortaklığın tas-

fiyesi sonucunu doğurabilecek sona erme nedenlerinden birinin gerçekleşmesi.

ç) Ortaklık tarafından veya ortaklık aleyhine açılan davaların veya tahkim başvurula-

rının, ortaklığın finansal yapısını veya faaliyet sonuçlarını önemli ölçüde etkileyecek bir tutara

ulaşması.

d) Ortaklık varlıklarının doğal afetler, yangın, su basması gibi olaylar sonucu önemli

ölçüde zarara uğraması.

e) Ortaklığın yönetim kurulu tarafından, başka bir şirketin devralınması ya da bir şirkete

devrolunması veya yeni bir şirket kurulması suretiyle birleşme hususunda karar alınması.

f) Ortaklığın üretim, pazarlama, satış gibi ana faaliyet dallarından en az birisinin kısmen

veya tamamen başka kişi veya kurumlara devri, kullandırılması, hak tesis edilmesi, önemli mal

varlığı devirleri ve edinimleri ile bölünme işlemlerinde mal varlığı devrine veya bölünme iş-

lemine karar verilmesi, söz konusu işlemlerin tamamlanması.

g) Kayıtlı sermaye sistemine tabi ortaklıklarda yönetim kurulu tarafından sermaye ar-

tırımı veya sermaye artırımının tutarında, kaynaklarında veya yönteminde değişiklik kararı

alınması, kararlaştırılan sermaye artırımının tamamen veya kısmen gerçekleştirilememesi.

ğ) TTK’nın 376 ncı maddesinde belirtilen durumların ortaya çıkması, bu madde kap-

samında karar alınması, işlemler yapılması ve işlemlerin sonuçlanması.

h) Ortaklıkta yönetim kurulu üyeleri ve önemli karar ve yetki sorumluluğu taşıyan diğer

kişilerin atanması, ayrılması veya herhangi bir nedenle değişmesi veya bu kişiler hakkında sah-

tekârlık, emniyeti suiistimal, hırsızlık, kaçakçılık, dolandırıcılık, hileli veya taksirli iflas gibi

suçlardan dava açılması ve bu davalara ilişkin mahkeme kararlarının kesinleşmesi.

ı) Ortaklığın yönetim kurulu üyelerinin genel kurul tarafından ibra edilmemesi veya

genel kurul kararı ile aleyhlerine sorumluluk davası açılması, genel kurul veya yönetim kurulu

kararları aleyhine dava açılması ve bu davalara ilişkin mahkeme kararlarının kesinleşmesi.
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i) Ortaklık yönetim kurulu tarafından sermaye artırımı, kâr dağıtımı, esas sözleşme de-

ğişikliği gibi genel kurul tarafından karara bağlanması gereken konularda genel kurula sunu-

lacak önerilere ilişkin karar alınması, genel kurul toplantılarının tarihinin, yerinin ve günde-

minin belirlenmesi, gündem maddeleri ile gündem dışı konuların genel kurulda görüşülerek

karara bağlanması, genel kurul toplantısının yapılamaması.

j) Pay sahipleri veya üçüncü şahıslar tarafından ortaklığın paylarına ya da ortaklık ta-

rafından pay alım teklifinde bulunarak pay veya vekâlet toplanmasına karar verilmesi, pay alım

teklifinde bulunma zorunluluğunun ortaya çıkması, bu zorunluluktan muaf tutulma veya pay

alım teklifinde bulunma başvurusunda bulunulması, başvurunun sonuçlanması.

k) Pay sahiplerinin yeni pay alma hakkı kullanımı ile yeni pay alma hakkı kullanımın-

dan sonra kalan payların satış tarihleri ile bedelsiz payların dağıtım tarihinin belirlenmesi.

l) Pay dışındaki sermaye piyasası araçlarının ihracına ilişkin yetkili organ kararı alın-

ması.

m) Ortaklığın merkezinin veya faaliyetlerinin yürütüldüğü ana birimlerinin adres, te-

lefon veya faks numaraları gibi iletişim bilgilerinin değişmesi.

n) Şube bazlı faaliyet gösteren ortaklıklarda, yeni açılan ve kapatılan toplam şube sa-

yısının son yıllık bilanço tarihindeki toplam şube sayısına göre %10 oranında artması veya

azalması.

o) Diğer bentlerde sayılmamakla birlikte, ortaklığın faaliyetlerini veya finansal duru-

munu önemli ölçüde etkileyecek bir gelişme olması ya da daha önce finansal raporlar, izahname

veya başka yollarla kamuya açıklanan bir durumla ilgili olarak önemli bir değişikliğin ortaya

çıkması.

Açıklamanın kapsam ve niteliği

MADDE 6 – (1) Bu Tebliğ uyarınca yapılacak özel durum açıklamalarında aşağıdaki

esaslara uyulur:

a) Açıklamaların dili Türkçedir.

b) Açıklama, yatırımcıların karar vermelerine yardımcı olacak ölçüde, zamanında, doğ-

ru, tam, dolaysız, anlaşılabilir ve yeterli olmalı; özel durumun doğru bir şekilde değerlendiri-

lebilmesi için zorunluysa açıklamaya konu durumun ilgili olduğu karşı taraf belirtilmeli; deği-

şikliklerin veya etkilerinin miktar veya tutar olarak ifade edilebilmesi halinde, yapılacak açık-

lamalarda miktar veya tutara yer verilmelidir.

c) Önceden yapılmış olan açıklamalarda meydana gelen gelişmeler ve değişiklikler

güncellenerek kamuya duyurulur.

ç) Bu Tebliğde geçen önemlilik kavramı; payların değerini, fiyatını veya yatırımcıların

yatırım kararlarını etkileyebilecek ve mevcut koşullar altında önemli olarak sayılabilecek olan

veya bir varlık ya da ilgili finansal tablo kaleminde %10 ve üzerindeki bir oranda değişiklik

yaratabilecek olan bilgiyi ifade eder.

d) Açıklamalar yanlış, yanıltıcı, temelsiz, abartılı veya eksik olamayacağı gibi; ortak-

lıkların mevcut durumları hakkında yanlış kanaat uyandıracak nitelikte de olamaz.
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e) Bu Tebliğ uyarınca açıklanması zorunlu aşamaya gelmiş olmakla beraber, miktar,

tutar veya işlem olarak bazı belirsizlikler içeren özel durumlar; söz konusu belirsizlikler ile bu

belirsizliklerin ortadan kalkacağı muhtemel tarih varsa koşullarıyla birlikte açıklanır. Karar

alınması aşamasında yapılacak açıklamalarda, kararın uygulamaya geçirilmesi için öngörülen

süre ve uygulamayı önleyebilecek unsurlar da açıklamaya eklenir.

Yapılacak açıklamanın şekli ve zamanı

MADDE 7 – (1) 5 inci maddede belirtilen özel durumlar veya özel durumlardaki de-

ğişiklikler hakkında, söz konusu hususların ortaya çıktığı veya öğrenildiği tarihten itibaren beş

iş günü içinde Kurula bir açıklamanın ulaştırılması zorunludur.

(2) 5 inci maddenin birinci fıkrasının (a) bendinde belirtilen özel durumlar veya özel

durumlardaki değişikliklere ilişkin açıklamalar, işlemi gerçekleştirenler tarafından (1) numaralı

ekte yer alan form; diğer özel durumlar veya özel durumlardaki değişikliklere ilişkin açıkla-

malar ise ortaklıklar tarafından (2) numaralı ekte yer alan form kullanılarak yapılır.

(3) Bu Tebliğ uyarınca Kurula gönderilecek açıklamalar Kurul İnternet sitesinde ka-

muya duyurulur.

(4) Kurul gerekli gördüğü durumlarda bu Tebliğ uyarınca gönderilen bilgilerin, elek-

tronik ortam da dahil olmak üzere basın yayın organlarında ilan edilmesini ilgili ortaklıktan

ve/veya ilgili taraflardan isteyebilir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Gizlilik

MADDE 8 – (1) Bu Tebliğ uyarınca açıklanması gereken özel durumlar hakkında bilgi

sahibi olan kişiler, söz konusu özel durumlar kamuya duyuruluncaya kadar bu bilgilerin gizli-

liğini korumakla yükümlüdür.

Kurulun yetkisi

MADDE 9 – (1) Kurul, gerekli gördüğü durumlarda kamunun zamanında, tam ve doğru

olarak aydınlatılmasını sağlamak amacıyla bu Tebliğde sayılmayan durumlarda da ortaklıklar-

dan ve/veya ilgili taraflardan açıklama yapılmasını isteyebilir.

Yürürlükten kaldırılan tebliğ

MADDE 10 – (1) 6/2/2009 tarihli ve 27133 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İhraç

Ettiği Sermaye Piyasası Araçları Bir Borsada İşlem Görmeyen Ortaklıkların Özel Durumlarının

Kamuya Açıklanmasına İlişkin Esaslar Tebliği (Seri: VIII, No: 57) yürürlükten kaldırılmıştır.

(2) Kurulun diğer düzenlemelerinde, birinci fıkrada belirtilen Tebliğe yapılan atıflar bu

Tebliğe yapılmış sayılır.

Yürürlük

MADDE 11 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinden bir ay sonra yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 12 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Kurul yürütür.
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Sermaye Piyasası Kurulundan:
KÂR PAYI TEBLİĞİ

(II-19.1)

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç ve kapsam
MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, ortaklıkların kâr payı ile kâr payı avansı dağıtı-

mında, kâr payının korunmasında ve kâr dağıtım politikasının belirlenmesinde uyacakları usul
ve esasları düzenlemektir.

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

nun 19 uncu ve 20 nci maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 3 – (1) Bu Tebliğde geçen;
a) Ara dönem finansal tablo: 3, 6 ve 9 aylık dönem sonları itibarıyla hazırlanmış finansal

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

sayı,
c) Hesap dönemi: Normal veya özel hesap dönemi olarak belirlenen on iki aylık dönemi,
ç) İmtiyazlı pay: Kâr payı imtiyazı bulunan payları,
d) Kanun: 6362 sayılı Kanunu,
e) Kâr payı: Genel kurulca belirlenen politika çerçevesinde hesap dönemi itibarıyla net

dönem kârı ve kâr dağıtımına konu edilebilecek diğer kaynaklar üzerinden ortaklara ve kâra
katılan diğer kişilere genel kurulca dağıtılmasına karar verilen tutarı,

f) Kâr payı avansı: Yıllık finansal tablolar üzerinden dağıtılacak kâr payından mahsup
edilmek üzere ara dönem finansal tablolara göre oluşan kârlar üzerinden bu Tebliğ hükümlerine
göre hesaplanan tutarı,

g) Kurul: Sermaye Piyasası Kurulunu,
ğ) Ortaklık: Payları halka arz edilmiş olan veya halka arz edilmiş sayılan anonim or-

taklıkları,
h) TTK: 13/1/2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununu
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Kâr Dağıtım Politikasına ve Kâr Payına İlişkin Esaslar

Kâr dağıtım politikası
MADDE 4 – (1) Ortaklıklar, kârlarını genel kurulları tarafından belirlenecek kâr dağı-

tım politikaları çerçevesinde ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak genel kurul kararıyla
dağıtır. Ortaklıkların kâr dağıtım politikalarına ilişkin olarak Kurul tarafından benzer nitelikteki
ortaklıklar bazında farklı esaslar belirlenebilir.

(2) Ortaklıkların kâr dağıtım politikalarında asgari olarak aşağıdaki hususlara yer ve-
rilmesi gerekir:

a) Kâr payı dağıtılıp dağıtılmayacağı, dağıtılacak ise ortaklar ve kâra katılan diğer kişiler
için belirlenen kâr payı dağıtım oranı.

b) Kâr payının ödenme şekli.
c) Kâr payı dağıtım işlemlerine en geç dağıtım kararı verilen genel kurul toplantısının

yapıldığı hesap dönemi sonu itibarıyla başlanması şartıyla, kâr payının ödenme zamanı.
ç) Kâr payı avansı dağıtılıp dağıtılmayacağı, dağıtılacak ise buna ilişkin esaslar.
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(3) Kâr dağıtım politikasında değişiklik yapılmak istenmesi durumunda, bu değişikliğe
ilişkin yönetim kurulu kararı ve değişikliğin gerekçesi, Kurulun özel durumların kamuya açık-
lanmasına ilişkin düzenlemeleri çerçevesinde kamuya duyurulur.

Kâr payı dağıtım esasları
MADDE 5 – (1) Ortaklıklarda kâr payı, dağıtım tarihi itibarıyla mevcut payların tü-

müne, bunların ihraç ve iktisap tarihleri dikkate alınmaksızın payları oranında eşit olarak da-
ğıtılır. Kâr payı imtiyazına ilişkin haklar saklıdır.

(2) Kâr payı, dağıtımına karar verilen genel kurul toplantısında karara bağlanmak şar-
tıyla eşit veya farklı tutarlı taksitlerle ödenebilir. Kâr payının taksitle ödenmesinde aşağıdaki
hususlara uyulur:

a) Taksit sayısı genel kurul tarafından veya genel kurul tarafından açıkça yetkilendiril-
mesi şartıyla yönetim kurulu tarafından belirlenir.

b) Taksit ödeme zamanlarının genel kurul kararıyla belirlenmediği durumlarda; yönetim
kurulu kararıyla belirlenecek ödeme zamanları, genel kurulu takip eden on beş gün içinde Ku-
rulun özel durumların kamuya açıklanmasına ilişkin düzenlemeleri çerçevesinde ortaklık tara-
fından kamuya duyurulur.

c) Taksit ödemeleri, ödeme tarihi itibarıyla mevcut payların tümüne, bunların ihraç ve
iktisap tarihleri dikkate alınmaksızın payları oranında eşit olarak dağıtılır.

ç) Genel kurul tarafından pay sahibi dışındaki kişilere dağıtılmasına karar verilen kâr
payı tutarı, pay sahiplerine yapılacak taksit ödemeleri ile orantılı olarak ve aynı usul ve esaslar
çerçevesinde ödenir.

(3) TTK’ya göre ayrılması gereken yedek akçeler ile esas sözleşmede veya kâr dağıtım
politikasında pay sahipleri için belirlenen kâr payı ayrılmadıkça; başka yedek akçe ayrılmasına,
ertesi yıla kâr aktarılmasına ve intifa senedi sahiplerine, yönetim kurulu üyelerine, ortaklık ça-
lışanlarına ve pay sahibi dışındaki kişilere kârdan pay dağıtılmasına karar verilemeyeceği gibi,
pay sahipleri için belirlenen kâr payı nakden ödenmedikçe bu kişilere kârdan pay dağıtılamaz.
Bu maddenin ikinci fıkrası ile TTK’nın 348 inci maddesinin birinci fıkrası ve üçüncü fıkrası
hükümleri saklıdır.

(4) İmtiyazlı pay sahiplerine, intifa senedi sahiplerine, yönetim kurulu üyelerine, or-
taklık çalışanlarına ve pay sahibi dışındaki kişilere kârdan pay verilebilmesi için ortaklık esas
sözleşmesinde hüküm bulunması zorunludur. Esas sözleşmede söz konusu kişilere kâr payı da-
ğıtılması hususunda hüküm bulunmasına rağmen, kâr payına ilişkin olarak herhangi bir oran
belirlenmemişse; bu kişilere dağıtılacak kâr payı tutarı, imtiyazdan kaynaklananlar hariç her
durumda pay sahiplerine dağıtılan kâr payının dörtte birini aşamaz.

(5) Katılma intifa senetleri sahiplerinin kâr payı hakkı ile tahvillere kârdan pay veril-
mesine ilişkin Kurul düzenlemeleri saklıdır.

Bağışlar
MADDE 6 – (1) Ortaklıklar tarafından bağış yapılabilmesi için esas sözleşmede hüküm

bulunması şarttır. Yapılacak bağışın sınırı, esas sözleşmede belirtilmeyen durumlarda genel
kurulca belirlenir. Kurul, bağış tutarına üst sınır getirmeye yetkilidir. Ortaklıkların ilgili hesap
dönemi içinde yapmış olduğu bağışlar dağıtılabilir kâr matrahına eklenir.

(2) Bu madde hükmü çerçevesinde yapılacak bağış ve ödemelerin, Kurulun özel du-
rumların kamuya açıklanmasına ilişkin düzenlemeleri çerçevesinde kamuya duyurulması ve
olağan genel kurulda ortakların bilgisine sunulması zorunludur.

(3) Kurulun örtülü kazanç aktarımı yasağına ilişkin düzenlemeleri ve uyulması zorunlu
kurumsal yönetim ilkeleri saklıdır.

Payları borsada işlem görmeyen ortaklıklara ilişkin özel hükümler
MADDE 7 – (1) Payları borsada işlem görmeyen ortaklıklar için kâr payı dağıtım oranı,

bu Tebliğ hükümleri uyarınca belirlenen bağışlar eklenmiş net dağıtılabilir dönem kârının yüzde
yirmisinden az olamaz.
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(2) Payları borsada işlem görmeyen ortaklıkların kâr payını tam ve nakden dağıtmaları
zorunludur. Kâr payı ödemeleri kâr payı kuponunun ortaklığa ibrazı karşılığında yapılır. Bu
ortaklıklar, Tebliğin 5 inci maddesinin ikinci fıkrasında düzenlenen taksitle kâr dağıtımı uygu-
lamasından yararlanamazlar.

(3) Payları borsada işlem görmeyen ortaklıklar, bu maddenin birinci fıkrasına göre he-
saplanan kâr payı tutarının genel kurula sunulacak son yıllık finansal tablolara göre sermayenin
yüzde beşinden daha düşük olması veya söz konusu finansal tablolara göre net dağıtılabilir dö-
nem kârının 100.000 TL’nin altında olması durumunda, ilgili hesap dönemi için kâr payı da-
ğıtmayabilir. Bu durum, dağıtmama nedeni ile birlikte Kurulun özel durumların kamuya açık-
lanmasına ilişkin düzenlemeleri çerçevesinde kamuya duyurulur.

(4) Bu maddenin üçüncü fıkrası hükmü çerçevesinde dağıtılmayan kâr payı, daha son-
raki dönemlerde yapılacak hesaplamalarda kâr payı kalemi olarak dikkate alınır.

Kamuyu aydınlatma
MADDE 8 – (1) Payları borsada işlem gören ortaklıkların kâr dağıtımına ilişkin yöne-

tim kurulu önerisi veya kâr payı avansı dağıtımına ilişkin yönetim kurulu kararı, şekli ve içeriği
Kurulca belirlenen kâr dağıtım tablosu veya kâr payı avansı dağıtım tablosu ile birlikte Kurulun
özel durumların kamuya açıklanmasına ilişkin düzenlemeleri çerçevesinde kamuya duyurulur.
Kâr dağıtım tablosunun en geç olağan genel kurul gündeminin ilan edildiği tarihte kamuya
açıklanması zorunludur.

(2) Payları borsada işlem görmeyen ortaklıkların kâr dağıtımına ilişkin yönetim kurulu
önerisi, şekli ve içeriği Kurulca belirlenen kâr dağıtım tablosu ile birlikte en geç olağan genel
kurul gündeminin ilan edildiği tarihte, Kurulun özel durumların kamuya açıklanmasına ilişkin
düzenlemeleri çerçevesinde kamuya duyurulur ve ortaklığın merkezinin bulunduğu yerde ma-
halli veya ülke çapında yayınlanan en az bir gazetede ve varsa ortaklığın internet sitesinde ilan
edilir. Kâr dağıtım tablosu ayrıca ortaklık merkezinde pay sahiplerinin incelemesine açık tutulur.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Kâr Payı Avansına İlişkin Genel Esaslar

Kâr payı avansı dağıtım esasları ve sorumluluk
MADDE 9 – (1) Payları borsada işlem gören ortaklıklar, ara dönem finansal tablola-

rında yer alan kârları üzerinden nakden kâr payı avansı dağıtabilir. Belirli bir ara döneme ilişkin
kâr payı avansı taksitle dağıtılamaz.

(2) Kâr payı avansı dağıtmak isteyen ortaklıkların esas sözleşmelerinde hüküm bulun-
ması ve genel kurul kararıyla ilgili hesap dönemi ile sınırlı olacak şekilde yönetim kuruluna
kâr payı avansı dağıtımına karar vermek üzere yetki vermeleri zorunludur. Anılan genel kurul
toplantısında, ilgili hesap dönemi sonunda yeterli kâr oluşmaması veya zarar oluşması durum-
larında, dağıtılacak kâr payı avansının söz konusu hesap dönemine ilişkin yıllık finansal durum
tablosunda yer alan kâr dağıtımına konu edilebilecek kaynaklardan mahsup edileceği hususu-
nun da karara bağlanması gereklidir.

(3) Yönetim kuruluna genel kurul tarafından kâr payı avansı dağıtımı için yetki veril-
diğinde; yönetim kurulu tarafından kâr payı avansı dağıtma veya dağıtmama konusunda bir
karar alınması ve bu kararın en geç ara dönem finansal tabloların kamuya açıklandığı tarih iti-
barıyla Kurulun özel durumların kamuya açıklanmasına ilişkin düzenlemeleri çerçevesinde or-
taklık tarafından kamuya duyurulması zorunludur.

(4) Ortaklıklarda kâr payı avansı, dağıtım tarihi itibarıyla mevcut payların tümüne, bun-
ların ihraç ve iktisap tarihleri dikkate alınmaksızın payları oranında eşit olarak dağıtılır. Pay
sahibi dışındaki kişilere kâr payı avansı dağıtılamaz. Kâr payı avansı, imtiyazlı paylara imtiyaz
dikkate alınmadan ödenir.

(5) Kâr payı avansının hesaplanması ve dağıtılmasında yönetim kurulu üyeleri ve varsa
bağımsız denetimi yapanların sorumlulukları Kanunun 20 nci maddesi hükümlerine tabidir.

Dağıtılacak kâr payı avansı tutarının hesaplanması
MADDE 10 – (1) Dağıtılacak kâr payı avansı, ara dönem finansal tablolara göre oluşan

net dönem kârından TTK’ya ve esas sözleşmeye göre ayrılması gereken yedek akçeler ile geç-
miş yıllar zararları düşüldükten sonra kalan kısmın yarısını geçemez.
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(2) Bir hesap döneminde verilecek toplam kâr payı avansı tutarı;
a) Bir önceki yıla ait net dönem kârının yarısından,
b) İlgili ara dönem finansal tablolarında yer alan net dönem kârı hariç kâr dağıtımına

konu edilebilecek diğer kaynaklardan
düşük olanı aşamaz.
(3) Aynı hesap dönemi içinde birden fazla sayıda kâr payı avansı ödemesi yapıldığı tak-

dirde; sonraki ara dönemlerde ödenecek kâr payı avansları hesaplanırken, önceki ara dönem-
lerde ödenen kâr payı avansları bu maddenin ikinci fıkrasına göre hesaplanan tutardan indirilir.

(4) Önceki hesap dönemlerinde ödenen kâr payı avansları mahsup edilmeden, sonraki
hesap dönemlerinde ilave kâr payı avansı verilemez ve kâr payı dağıtılamaz.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Geçmiş yıllar zararları
MADDE 11 – (1) Ortaklıkların geçmiş yıllar zararlarının; geçmiş yıllar kârları, paylara

ilişkin primler dahil genel kanuni yedek akçe, sermaye hariç özkaynak kalemlerinin enflasyon
muhasebesine göre düzeltilmesinden kaynaklanan tutarların toplamını aşan kısmı, net dağıtı-
labilir dönem kârının hesaplanmasında indirim kalemi olarak dikkate alınır.

Tahsil edilmeyen kâr payı bedellerinin zaman aşımına uğraması
MADDE 12 – (1) Ortaklar ve kâra katılan diğer kimseler tarafından tahsil edilmeyen

kâr payı bedelleri, 12/6/1933 tarihli ve 2308 sayılı Şirketlerin Müruru Zamana Uğrayan Kupon
Tahvilat ve Hisse Senedi Bedellerinin Hazineye İntikali Hakkında Kanun uyarınca dağıtım ta-
rihinden itibaren beş yılda zaman aşımına uğrar.

Kâr payı rehberi
MADDE 13 – (1) Kurul, kâr payı dağıtımına konu edilebilecek kaynaklar ile ortaklık-

ların kâr payı ve kâr payı avansı dağıtımına ilişkin bir rehber hazırlayarak kamuya duyurur ve
bu rehberi gerektiğinde günceller.

Katsayı
MADDE 14 – (1) Bu Tebliğde belirtilen tutarlar, her yıl Maliye Bakanlığınca ilan edilen

yeniden değerleme katsayısı dikkate alınarak Kurulca yeniden belirlenebilir.
Kurul ücreti istisnası
MADDE 15 – (1) Ortaklıklar tarafından net dağıtılabilir dönem kârının en az yüzde

yirmi beşi oranında nakit kâr payı dağıtımına karar verilmesi durumunda; dağıtıma ilişkin genel
kurul kararının alınmasından itibaren bir yıl içinde gerçekleştirilecek pay ihraçlarından alınacak
Kurul ücretlerinde, 22/6/2013 tarihli ve 28685 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan VII-128.1
sayılı Pay Tebliğinin 26 ncı maddesinde düzenlenen oranların yüzde yetmiş beşi esas alınır.

Saklı hükümler
MADDE 16 – (1) Bu Tebliğin yatırım ortaklıkları açısından uygulanmasında Kurulun

ilgili düzenlemeleri saklıdır.
Yürürlükten kaldırılan tebliğ
MADDE 17 – (1) 13/11/2001 tarihli ve 24582 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Ser-

maye Piyasası Kanununa Tabi Olan Halka Açık Anonim Ortaklıkların Temettü ve Temettü
Avansı Dağıtımında Uyacakları Esaslar Hakkında Tebliğ (Seri: IV, No: 27) yürürlükten kaldı-
rılmıştır.

(2) Kurulun diğer düzenlemelerinde Sermaye Piyasası Kanununa Tabi Olan Halka Açık
Anonim Ortaklıkların Temettü ve Temettü Avansı Dağıtımında Uyacakları Esaslar Hakkında
Tebliğ (Seri: IV, No: 27)’e yapılan atıflar bu Tebliğe yapılmış sayılır.

Yürürlük
MADDE 18 – (1) Bu Tebliğ 1/2/2014 tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 19 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Kurul yürütür.
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Sermaye Piyasası Kurulundan:

PAY ALIM TEKLİFİ TEBLİĞİ
(II-26.1)

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, halka açık ortaklıklarda gönüllü ve zorunlu pay

alım teklifinde bulunulmasına ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.
Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ, yönetim kontrolü değişiminden bağımsız olarak, 6/12/2012

tarihli ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanununun 25 inci maddesinin birinci fıkrası, 26 ncı
maddesinin beşinci fıkrası ve 33 üncü maddesinin dördüncü fıkrası çerçevesinde pay alım tek-
lifi zorunluluğunun doğduğu hallerde aksi ilgili düzenlemelerde belirtilmedikçe uygulanmaz.

Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Tebliğ, 6362 sayılı Kanunun 25 inci maddesinin ikinci fıkrası ve

26 ncı maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar ve kısaltmalar
MADDE 4 – (1) Bu Tebliğde geçen;
a) Ana ortaklık: Türkiye Muhasebe Standartlarında tanımlanan ana ortaklıkları,
b) Birleşme amaçlı ortaklık: Kurulun birleşme ve bölünmeye ilişkin düzenlemelerinde

tanımlanan ortaklığı,
c) Birlikte hareket eden kişiler: Hedef ortaklığın yönetim kontrolünü ele geçirmek ama-

cıyla teklifte bulunanla ya da bir teklifin başarılı bir şekilde sonuçlandırılmasını engellemek
amacıyla hedef ortaklıkla açık ya da zımni, sözlü ya da yazılı bir anlaşmaya dayanarak işbirliği
yapan gerçek ya da tüzel kişileri,

ç) Borsa: Kanunun 3 üncü maddesinde tanımlanan sistemler ve pazar yerlerini,
d) EURIBOR: Avrupa Birliği içerisindeki para piyasalarında kredibilitesi yüksek ban-

kaların birbirlerine Euro üzerinden borç verme işlemlerinde uyguladıkları referans faiz oranını,
e) Halka açık ortaklık: Payları halka arz edilmiş olan veya halka arz edilmiş sayılan

anonim ortaklıkları,
f) Hedef ortaklık: Payları doğrudan veya dolaylı olarak bir ele geçirme işleminin hede-

fini oluşturan halka açık ortaklığı,
g) Kanun: 6362 sayılı Kanunu,
ğ) KAP: Kamuyu Aydınlatma Platformunu,
h) Kısmi pay alım teklifi: Halka açık ortaklık paylarının belirli bir grubunun ya da aynı

gruba ait paylarının belirli bir kısmının satın alınması/devralınması için yapılan pay alım tek-
lifini,

ı) Kurul: Sermaye Piyasası Kurulunu,
i) LIBOR: Londra bankalar arası para piyasasında kredibilitesi yüksek bankaların bir-

birlerine ABD Doları üzerinden borç verme işlemlerinde uyguladıkları referans faiz oranını,
j) Menkul kıymet: Kanunun 3 üncü maddesinde tanımlanan sermaye piyasası araçlarını,
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k) Pay alım teklifi, teklif: Bir ortaklığın paylarını elinde bulunduran kişilere, söz konusu
ortaklığın paylarının tamamını ya da bir kısmını gönüllü ya da zorunlu olarak devralmak üzere
yapılan ve hedef ortaklığın yönetim kontrolünün ele geçirilmesi ile sonuçlanan ya da bu amacı
taşıyan, hedef ortaklığın kendisi tarafından yapılanlar dışındaki satın alma teklifini,

l) Pay alım teklifi bilgi formu, bilgi formu: Gönüllü veya zorunlu pay alım teklifinde
bulunulması halinde kamuya açıklanacak hususların belirtildiği bu Tebliğin 1 numaralı ekinde
yer alan bilgi formunu,

m) Pay alım teklifinde bulunan, teklifte bulunan: Pay alım teklifi yapan gerçek ya da
tüzel kişileri,

n) TRLIBOR: Türkiye Bankalar Birliği tarafından açıklanan Türk Lirası referans faiz
oranını,

o) Yatırım kuruluşu: Aracı kurumlar ile yatırım hizmeti ve faaliyetinde bulunmak üzere
kuruluş ve faaliyet esasları Kurulca belirlenen diğer sermaye piyasası kurumlarını ve bankaları,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Genel Esaslar

Pay alım teklifine ilişkin genel esaslar
MADDE 5 – (1) Herhangi bir kişi veya birlikte hareket ettiği kişiler tarafından, hedef

ortaklığın sermayesini temsil eden paylarının kısmen veya tamamen iktisap edilmesi suretiyle
yönetim kontrolünün elde edilmesi halinde, hedef ortaklığın sermayesini temsil eden diğer pay-
larını elinde bulunduran tüm pay sahiplerinin haklarını koruyacak şekilde pay alım teklifi ya-
pılması zorunludur. Pay alım teklifinde, hedef ortaklığın sermayesini temsil eden aynı gruba
dahil tüm payları eşit işleme tabi tutulur.

(2) Ödemelerin Türk Lirası cinsinden tam ve nakden yapılması esastır. Ancak pay alım
teklifinde ödenecek bedel, pay sahibinin yazılı onayının alınması koşuluyla tamamen ya da
kısmen menkul kıymet olarak da belirlenebilir. Pay alım teklifi bedelinin tamamen veya kısmen
menkul kıymet cinsinden belirlenmesi durumunda, menkul kıymetin borsada işlem gören ni-
telikte olması zorunludur. Ödemeye konu menkul kıymet için esas alınan birim fiyat veya de-
ğişim oranı ve bu fiyatın veya değişim oranının tespitinde kullanılan yöntem bilgi formunda
açıklanır.

(3) Pay alım teklifine karşılık veren pay sahiplerinin satmaya karar verdikleri payların
satışı, teklifte bulunanlar adına satın alma işlemlerini gerçekleştiren bir yatırım kuruluşu ara-
cılığıyla bilgi formunda ilan edilen yöntem çerçevesinde gerçekleştirilir. Pay alım teklifi çer-
çevesinde satın alınan payların bedeli, en geç satışı takip eden iş günü içerisinde ödenir. Pay
alım teklifine ilişkin aracılık ve benzeri diğer işlem maliyetlerinin teklifte bulunan tarafından
karşılanması zorunludur.

(4) Pay alım teklifi ile ilgili her türlü ilan, reklam ve duyurular bilgi formunda yer ve-
rilen bilgilerle tutarlı bir içerikte hazırlanır.

Pay alım teklifi için gerekli mali kaynağın sağlanması
MADDE 6 – (1) Teklifte bulunan, satın alma süresinin sonunda teklifin karşılığını tü-

müyle ödeyebilmek için bilgi formunun yayımlanmasından önce gerekli tedbirleri alır. Kurul,
teklif karşılığının ödenmesinin yurtiçinde yerleşik bir banka veya üçüncü bir tüzel kişi tarafın-
dan garanti edilmesini teklifte bulunandan talep edebilir.
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(2) Kurulun birinci fıkra çerçevesinde garanti talep etmesi halinde; taraflar arasında
imzalanacak garanti sözleşmesinde ‘Teklifte bulunanın gereken tedbirleri almamış olması ve
bu nedenle kabul süresi sonunda teklifin karşılığını tümüyle ödeyebilmek için gereken mali
kaynağa sahip olmaması durumunda; teklifi kabul eden herhangi bir kişi, teklifin gereği gibi
ifa edilmemesi nedeniyle maruz kalmış olduğu zararların tazminini ve/veya aynen ifasını ga-
ranti eden kuruluştan talep edebilir.’ ifadesinin bulunması zorunludur.

Pay alım teklifi bilgi formuna ilişkin esaslar
MADDE 7 – (1) Kurula yapılacak pay alım teklifi başvurularında bu Tebliğin 1 numa-

ralı ekinde yer alan bilgi formunun düzenlenmesi zorunludur. Kurul, bilgi formunda yer alan
bilgilerin tutarlı, anlaşılabilir ve Kurulca belirlenen standartlara göre eksiksiz olduğunun tespiti
halinde bilgi formunu onaylar. Kurul, bilgi formunda ek bilgilerin yer almasını talep edebilir.
Bilgi formunun, ilgililerin yeterli ölçüde bilgilendirilmesini sağlayacak bir şekilde tam ve doğru
olarak düzenlenmesi gerekir.

(2) Bilgi formu, pay alım teklifini yapan gerçek ve/veya tüzel kişiler ile yatırım kuruluşu
yetkilileri tarafından birlikte imzalanır.

(3) Kurulca onaylı bilgi formu Kurulun onay tarihinden itibaren 3 iş günü içerisinde;
a) Hedef ortaklığın paylarının borsada işlem görmesi durumunda, KAP’ta ve ortaklığın

kendi internet sitesinde,
b) Hedef ortaklığın paylarının borsada işlem görmemesi durumunda, şirket merkezinin

bulunduğu mahalli ve/veya ülke çapında yayınlanan ya da dağıtılan en az bir gazetede, Kurulun
ve varsa ortaklığın kendi internet sitesinde

ilan edilir.
(4) Bilgi formunun ilan edildiği gazete, ilk ilan tarihini takip eden altı iş günü içinde

Kurula gönderilir.
(5) Bilgi formu Kurulca onaylandıktan sonra bu formda yer alan bilgilerin yanlış, ya-

nıltıcı veya eksik olduğunun ortaya çıkması durumunda sorumluluk, teklifte bulunanlar ile
bilgi formunu imzalayan yatırım kuruluşu yetkililerine aittir.

Pay alım teklifinin durdurulması veya yasaklanması
MADDE 8 – (1) Pay alım teklifi bilgi formu Kurulca onaylandıktan sonra bu formda

yer alan bilgilerin yanlış, yanıltıcı veya eksik olduğunun ortaya çıkması veya bilgi formu dü-
zenlenmeksizin pay alım teklifinde bulunulması durumlarında, Kurul pay alım teklifini dur-
durabilir veya yasaklayabilir.

(2) Pay alım teklifinin durdurulması halinde, durdurma kararı kamuya duyuruluncaya
kadar teklife cevap veren kişilerin bu işlemlerini iptal etmeleri ya da geri almaları zorunludur.

(3) Pay alım teklifinin Kurul tarafından yasaklandığı durumlarda, yasaklama kararı ka-
muya duyuruluncaya kadar yasaklanan teklife dayanılarak gerçekleştirilen işlemler teklife ce-
vap verenler aksini bildirmemişse geçerlidir. Ancak, yasaklama kararı kamuya duyurulduktan
sonra yasaklanan teklife dayanılarak gerçekleştirilen işlemler geçersizdir.

Aracılık sözleşmesine ilişkin esaslar
MADDDE 9 – (1) Teklifte bulunan ile yatırım kuruluşu arasında bir aracılık sözleş-

mesinin imzalanması zorunludur. Payları borsada işlem görmeyen ortaklıkların paylarının zo-
runlu pay alım teklifine konu olması halinde, yatırım kuruluşu kullanma zorunluluğuna Kurulca
muafiyet verilebilir.

(2) Aracılık sözleşmesinde aşağıdaki asgari unsurların bulunması zorunludur:
a) Pay alım teklifi yoluyla satın alınacak payların adet ve nominal değeri, nama ya da

hamiline yazılı olduğu, imtiyazlı olup olmadığı ve imtiyazlı ise grubu ve imtiyazın niteliği.
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b) Fiili pay alım teklifinin başlangıç ve bitiş tarihleri.
c) Birim pay için ödenecek nakit veya menkul kıymet.
ç) Alınacak ücret, komisyon ya da diğer menfaatler.
d) Pay alım teklifinde bulunanlar tarafından alım için yatırım kuruluşuna tevdi edilecek

tutar ve bu tutarın yetersiz kalması halinde uygulanacak prosedüre ilişkin bilgi ile bu konuda
yatırım kuruluşunun yükümlülükleri.

e) İlan, duyuru ve reklamlar ile Kurula sunulacak bilgilerin kim tarafından yapılacağı
ve sorumluluk esasları.

f) Sözleşmenin taraflarını tanıtıcı bilgiler, imzaya yetkili kişiler ve sözleşmenin tarihi.
Kamuya açıklanacak hususlar
MADDE 10 – (1) Aşağıdaki hususlar Kurulun özel durumların kamuya açıklanmasına

ilişkin esasları çerçevesinde, teklifte bulunan tarafından kamuya açıklanır:
a) Pay alım teklifinde bulunulmasına karar verilmesi.
b) Pay alım teklifinde bulunma zorunluluğunun ortaya çıkması, muafiyet talep edilip

edilmeyeceği, muafiyet talebinin bu Tebliğin hangi maddesi çerçevesinde yapılacağı.
c) Pay alım teklifi fiyatı veya fiyatın nasıl tespit edileceği hakkında bilgi.
ç) Pay alım teklifinde bulunma zorunluluğundan muaf tutulmak veya pay alım tekli-

finde bulunmak üzere fiilen Kurula başvuruda bulunulması.
d) Kurula yapılan pay alım teklifinde bulunma veya pay alım teklifinden muafiyet baş-

vurusunun sonuçlanması.
e) Pay alım teklifi fiyatının tespiti amacıyla hazırlanacak değerleme raporlarının özet

veya sonuç kısımları.
f) Pay alım teklifi süresince her işlem günü sonunda borsadan ve borsa dışından alınan

pay adedi ve tutarı ile pay alım teklifine karşılık veren pay sahibi sayısı.
g) Pay alım teklifi süresinin bitiminde, teklif süresince alınan toplam pay adedi ve tutarı

ile pay alım teklifine karşılık veren toplam pay sahibi sayısı.
ğ) Pay alım teklifi sonrası payları teklife konu olan ortaklığın detaylı ortaklık yapısı ve

yönetim durumu.
h) Gönüllü pay alım teklifi yoluyla pay toplama girişiminden vazgeçilmesi.
ı) Fiyat eşitliğinin sağlanmasına ilişkin olarak yapılan işlemler.
(2) Pay alım teklifi fiyatı veya fiyatın nasıl tespit edileceği hakkında bilgi, teklifte bu-

lunulmasına karar verilmesi veya teklifte bulunma zorunluluğunun ortaya çıkmasına ilişkin
hususun açıklanması ile eşanlı olarak kamuya açıklanır.

(3) Pay alım teklifinde yatırım kuruluşu kullanılmasının zorunlu olduğu durumlarda,
bu madde uyarınca kamuya açıklanması gereken hususlar yatırım kuruluşu tarafından da ka-
muya açıklanabilir. Bu durumda da sorumluluk teklifte bulunana aittir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Zorunlu Pay Alım Teklifine İlişkin Esaslar

Zorunlu pay alım teklifi
MADDE 11 – (1) Gönüllü olarak yapılan kısmi pay alım teklifi, blok veya münferit

alımlar ya da diğer herhangi bir yöntemle, tek başına veya birlikte hareket ettikleri kişilerle
beraber, doğrudan veya dolaylı olarak bir ortaklığın yönetim kontrolünü sağlayan paylarını
veya oy haklarını iktisap edenler, diğer ortaklara ait payları satın almak üzere pay alım tekli-
finde bulunmak zorundadır.

23 Ocak 2014 – Sayı : 28891                                 RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 43

Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 43



(2) Ortaklığın pay sahipliğinde herhangi bir değişiklik olmasa dahi, ortakların kendi
aralarında yapacakları özel yazılı anlaşmalarla yönetim kontrolünü ele geçirmeleri sonucunda
da pay alım teklifi zorunluluğu doğar.

(3) Kurul, faaliyet konusu kamu hizmeti vermek üzere kamu kurum ve kuruluşları ta-
rafından süreli veya süresiz olarak imtiyaz verilen bir işi görmek olup da bu imtiyazı kaldırılan
veya 19/10/2005 tarihli ve 5411 sayılı Bankacılık Kanunu uyarınca faaliyet izni kaldırılan ya
da temettü hariç ortaklık hakları ile yönetim ve denetimi Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonuna
devredilen halka açık ortaklıkların pay sahiplerinin korunması amacıyla, imtiyazın geri alın-
masına veya 5411 sayılı Kanunun ilgili hükümlerinin uygulanmasına neden oldukları tespit
edilen yönetim kontrolüne sahip gerçek ve tüzel kişilere pay alım teklifi zorunluluğu getirebilir.

(4) Zorunlu pay alım teklifi hiçbir koşula bağlanamaz.
Yönetim kontrolü
MADDE 12 – (1) Doğrudan veya dolaylı olarak tek başına veya birlikte hareket ettikleri

kişilerle beraber ortaklığın oy haklarının yüzde ellisinden fazlasına sahip olunması veya söz
konusu orana bağlı olmaksızın yönetim kurulu üye sayısının salt çoğunluğunu seçme veya ge-
nel kurulda söz konusu sayıdaki üyelikler için aday gösterme hakkını veren imtiyazlı paylara
sahip olunması, yönetim kontrolünün elde edilmesi olarak kabul edilir. Ancak, imtiyazlı pay-
ların mevcudiyeti nedeniyle yönetim kontrolünün elde edilemediği hâller bu madde kapsamında
değerlendirilmez.

(2) Birinci fıkradaki haller dışında, ortaklığın sermaye yapısı veya genel kurul toplan-
tısında oluşan fiili durum nedeniyle yönetim kurulu üye sayısının salt çoğunluğunun fiilen se-
çilebilir olması yönetim kontrolünün ele geçirildiği anlamına gelmez.

(3) Halka açık ortaklığın gerçek ve/veya tüzel kişi ortaklarının yönetim kontrolüne sahip
olup olmadıklarının tespitinde, aşağıda belirtilen kişilerin söz konusu gerçek ve/veya tüzel kişi
ortaklar ile birlikte hareket ettikleri kabul edilir;

a) Gerçek ve/veya tüzel kişi ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu ortaklıklar,
b) Tüzel kişi ortakların yönetim kontrolünü elinde bulunduran gerçek ve/veya tüzel ki-

şiler ile bu kişilerin yönetim kontrolüne sahip olduğu ortaklıklar.
Zorunlu pay alım teklifi süreci
MADDE 13 – (1) Yönetim kontrolünü sağlayan payların iktisap edilmesini izleyen altı

iş günü içerisinde bu Tebliğin 2 numaralı ekinde yer alan bilgi ve belgelerle birlikte pay alım
teklifi yapmak üzere Kurula başvurulması zorunludur.

(2) Pay alım teklifi yükümlülüğünün doğduğu tarihten itibaren iki ay içerisinde fiili
pay alım teklifi sürecine başlanması zorunludur. Söz konusu sürece başlanmaması halinde; kur
ve faize ilişkin 17 nci maddede belirtilen hükümler saklı kalmak kaydıyla, Kurulca ilgili kişi-
ye/kişilere gerekirse fiili pay alım teklifi işleminin tamamlanması amacıyla ek süre verilebilir.
Ek sürenin sonuna kadar fiili pay alım teklifi işleminin tamamlanmaması halinde, pay alım
teklifinde bulunma zorunluluğunu yerine getirmeyen gerçek ve tüzel kişiler hakkında, Kanunun
103 üncü maddesinin 3 üncü fıkrası çerçevesinde pay alım teklifine konu payların toplam be-
deline kadar idari para cezası verilir.

(3) Fiili pay alım teklifi, bilgi formunun Kurulca onaylanmasından itibaren en çok altı
iş günü içinde başlar. Fiili pay alım teklifi süresi 10 iş gününden az 20 iş gününden fazla olamaz.

(4) Bu maddede belirtilen sürelere uyulmaması halinde, pay alım teklifinde bulunma
zorunluluğu doğan gerçek ve tüzel kişiler ile bunlarla birlikte hareket edenlerin sahip olduğu
oy hakları, söz konusu ihlalin gerçekleştiği tarih itibarıyla Kurulca başka bir işlem yapılmasına
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gerek bulunmaksızın kendiliğinden donar. Söz konusu paylar, genel kurul toplantı nisabında
dikkate alınmaz. Donmuş olan oy hakları; donmaya sebep olan bu maddede belirtilen durumlara
bağlı olmaksızın, Kurulun aksi yönde vereceği kararlar saklı kalmak üzere, zorunlu pay alım
teklifi işleminin tamamlanmasını takip eden ilk gün Kurulca başka bir işlem yapılmasına gerek
bulunmaksızın kendiliğinden çözülür.

Pay alım teklifinde bulunma yükümlülüğünün doğmadığı haller
MADDE 14 – (1) Aşağıdaki hallerin varlığı halinde pay alım teklifinde bulunma yü-

kümlülüğünün doğmadığı kabul edilir:
a) Yönetim kontrolünün, bu Tebliğ hükümlerine uygun olarak tüm pay sahiplerine el-

lerinde bulundurdukları payların tamamı için yapılan gönüllü bir pay alım teklifini takiben elde
edilmesi.

b) Pay iktisabı olmaksızın özel yazılı anlaşmalarla yönetim kontrolünün ele geçirilme-
sinde, bu anlaşmaların genel kurul tarafından onaylanması ve genel kurul toplantısına katılarak
olumsuz oy kullanıp muhalefet şerhini toplantı tutanağına işleten pay sahiplerine Kurulun ilgili
düzenlemeleri uyarınca ayrılma hakkı verilmesi.

c) Yönetim kontrolüne sahip olan ortağın, ortaklıktaki oy oranının 12 nci maddede be-
lirtilen oranın altına düşmesinden sonra yönetim kontrolü henüz üçüncü kişilere geçmeden ya-
pacağı yeni pay alımları ile ortaklık oy haklarının %50’den fazlasına tekrar sahip olması.

ç) Yönetim kontrolünü sağlayan oy haklarının, aynı gerçek veya tüzel kişi tarafından
yönetim kontrolüne sahip olunan grup içerisinde yapılan devir işlemleri sebebiyle elde edil-
mesi.

Zorunlu pay alım teklifi fiyatı
MADDE 15 – (1) Zorunlu pay alım teklifi fiyatı, hedef ortaklık paylarının borsada iş-

lem görmesi durumunda, payların satışına ilişkin anlaşmanın yapıldığının kamuya duyurulduğu
tarihten önceki altı aylık dönem içinde oluşan günlük ağırlıklı ortalama borsa fiyatlarının arit-
metik ortalaması ile teklifte bulunan veya birlikte hareket ettiği kişilerce pay alım teklifini do-
ğuran pay alımları da dahil olmak üzere tekliften önceki altı ay içinde hedef ortaklığın aynı
grup paylarına ödediği en yüksek fiyattan düşük olamaz. Zorunlu pay alım teklifi yükümlülü-
ğünün doğumuna yol açan pay iktisaplarında ödenen bedelin doğrudan içinde değerlendirile-
bilecek olan yan edimler veya pay devir tarihinden sonra bazı şartların tahakkuku halinde öde-
necek prim ve benzeri hususlar pay alım teklifi fiyatının hesaplanmasında dikkate alınır.

(2) Hedef ortaklığın yönetim kontrolünde dolaylı bir değişiklik meydana gelmesi du-
rumunda pay alım teklifi fiyatı;

a) Ödenen tutar da dikkate alınarak hedef ortaklığın pay fiyatının belirlenmesi amacıyla
Kurulun değerlemeye ilişkin düzenlemeleri çerçevesinde hazırlanan değerleme raporunda be-
lirtilen fiyatın,

b) Pay alım teklifinde bulunan veya birlikte hareket ettiği kişilerin, varsa hedef ortak-
lıkta yönetim kontrolünün dolaylı değişikliğine sebep olan pay devrine ilişkin anlaşmanın ya-
pıldığının kamuya duyurulduğu tarihten önceki altı aylık dönem içinde, hedef ortaklık payla-
rında yaptıkları alımlarda ödedikleri en yüksek fiyatın,

c) Hedef ortaklığın paylarının borsada işlem görmesi durumunda, payların satışına iliş-
kin anlaşmanın yapıldığının kamuya duyurulduğu tarihten önceki altı aylık dönem içinde oluşan
günlük ağırlıklı ortalama borsa fiyatlarının aritmetik ortalamasının,

yüksek olanından düşük olmayacak şekilde belirlenir.
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(3) Hedef ortaklığın sermayesini temsil eden birden fazla pay grubunun bulunması du-
rumunda, pay alım teklifinde bulunma zorunluluğunu doğuran pay devrine konu olmayan grup
veya gruplara dahil olan paylar için ödenecek pay alım teklifi fiyatı;

a) Pay grupları arasındaki imtiyaz farklılıkları dikkate alınarak Kurulun değerlemeye
ilişkin düzenlemeleri çerçevesinde hazırlanan değerleme raporunda belirtilen fiyatın,

b) Pay alım teklifinde bulunan veya birlikte hareket ettiği kişilerin, varsa hedef ortaklık
paylarının satışına ilişkin anlaşmanın yapıldığının kamuya duyurulduğu tarihten önceki altı
aylık dönem içinde, pay alım teklifinde bulunma zorunluluğunu doğuran pay devrine konu ol-
mayan grup veya gruplara dahil olan paylarda yaptıkları alımlarda ödedikleri en yüksek fiyatın,

c) Pay alım teklifinde bulunma zorunluluğunu doğuran pay devrine konu olmayan grup
veya gruplara dahil olan payların borsada işlem görmesi durumunda, varsa hedef ortaklık pay-
larının satışına ilişkin anlaşma yapıldığının kamuya duyurulduğu tarihten önceki altı aylık dö-
nem içinde oluşan payın günlük ağırlıklı ortalama borsa fiyatlarının aritmetik ortalamasının

yüksek olanından düşük olmayacak şekilde belirlenir.
(4) Pay alım teklifi fiyatının birinci fıkrada belirtilen esaslara göre belirlenememesi ha-

linde, pay alım teklifi fiyatının tespiti için Kurulca değerleme raporu istenebilir. Değerleme
raporunun hazırlanmasında payların devir tarihi esas alınır. Kurul tarafından gerekli görülmesi
halinde değerlemeye yetkili aynı veya farklı bir kuruluş tarafından yeni bir değerleme raporu
hazırlanması istenebilir.

(5) Pay alım teklifi fiyatını ve dolayısıyla yatırımcıların pay alım teklifine katılıp katıl-
mayacaklarına ilişkin kararlarını etkileyen günlük ağırlıklı ortalama fiyatların ait oldukları dö-
nemlerde gerçekleştirilen işlemler ile ilgili olarak Kurulca Kanunun 101 ve 107 nci maddeleri
uyarınca işlem yapılmasına karar verilmesi durumunda, Kurulca pay alım teklifinin durdurul-
masına veya pay alım teklifi fiyatının yeniden belirlenmesine karar verilebilir.

Fiyat eşitliğinin sağlanmasına ilişkin esaslar
MADDE 16 – (1) Hedef ortaklık paylarının satışına ilişkin anlaşmanın yapıldığının ka-

muya duyurulduğu tarih ile fiili pay alım teklifi süresi sona erme tarihi arasındaki dönemde,
pay alım teklifinde bulunan veya birlikte hareket ettiği kişiler tarafından pay alım teklifi fiya-
tından daha yüksek bir fiyattan hedef ortaklık paylarının satın alınması halinde; pay alım teklifi
fiyatı, satın alınan paylar için ödenen en yüksek fiyattan aşağı olmayacak şekilde yeniden be-
lirlenir. Pay alım teklifi fiyatının yeniden belirlenmesi halinde, yeniden belirlenen fiyat dikkate
alınarak pay alım teklifi sürecine devam edilir. Bu durumda, pay alım teklifi fiyatının yeniden
belirlenmesinden önce teklife katılarak paylarını satmış olan ortaklara ödenen tutar ile yeniden
belirlenen fiyat arasında fark bulunması halinde, bu fark pay alım teklifi süresinin sona ermesini
takip eden iki iş günü içinde ilgili kişilere ödenir. Söz konusu duruma aykırı olarak pay alımı
yapıldığının ve oluşan farkın fiyata yansıtılmadığının pay alım teklifi sürecinin tamamlanma-
sından sonraki bir yıl içerisinde ortaya çıkması halinde; 17 nci maddede belirtilen oran üzerin-
den hesaplanacak faiz tutarı eklenmiş yeni pay alım teklifi fiyatı ile yeni bir teklif yapılır ve
daha önce pay alım teklifine katılarak paylarını satmış olan ortaklara ise aradaki fark ödenir.

(2) Teklifte bulunan ya da birlikte hareket ettiği kişiler tarafından birinci fıkradaki sü-
reler içerisinde ödenen en yüksek fiyat Kurula bildirilir ve 10 uncu maddede belirtildiği şekilde
gecikmeksizin kamuya açıklanır.

Pay alım teklifi fiyatının belirlenmesinde kur ve faize ilişkin esaslar
MADDE 17 – (1) Zorunlu pay alım teklifini doğuran işlemde fiyatın Türk Lirası cin-

sinden belirlenmiş olması ve pay alım teklifi yükümlülüğünün doğduğu günden itibaren iki ay
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içerisinde ortaklığın diğer ortaklarına ait payları satın almak üzere fiili pay alım teklifine baş-
lanmaması halinde, iki ayı aşan her gün için yıllık TRLIBOR oranının %50 fazlası ile hesap-
lanacak faiz tutarı pay alım teklifi fiyatına eklenir. Faiz hesaplaması basit faiz esasına göre ya-
pılır.

(2) Zorunlu pay alım teklifini doğuran işlemde fiyatın yabancı para birimi cinsinden
belirlenmiş olması halinde pay alım teklifi fiyatı, pay alım teklifi yükümlülüğünü doğuran pay
devri tarihindeki T.C. Merkez Bankasınca açıklanan döviz alış kuru ile pay alım teklifinin fiilen
başlayacağı günden önceki iş günü T.C. Merkez Bankasınca açıklanan döviz alış kurundan
yüksek olanı kullanılarak hesaplanan tutarın Türk Lirası karşılığı olarak belirlenir.

(3) Zorunlu pay alım teklifini doğuran işlemde fiyatın yabancı para birimi cinsinden
belirlenmiş olması ve pay alım teklifi yükümlülüğünün doğduğu günden itibaren iki ay içeri-
sinde ortaklığın diğer ortaklarına ait payları satın almak üzere fiili pay alım teklifi işlemine
başlanmaması halinde; iki ayı aşan her gün için yapılacak hesaplamada birinci fıkrada belirtilen
faiz oranı, Euro cinsinden olan işlemler için yıllık EURIBOR, Amerikan Doları cinsinden olan
işlemler için ise yıllık LIBOR oranlarının %50 fazlası olarak dikkate alınır. Pay alım teklifini
doğuran devir işleminin anılan yabancı para birimlerinden farklı bir para birimi üzerinden ger-
çekleştirilmesi halinde, Kurulca uygun görülecek bir oran üzerinden hesaplanacak faiz tutarı
pay alım teklifi fiyatına eklenir.

Pay alım teklifinde bulunma zorunluluğundan muafiyet
MADDE 18 – (1) Kurul, aşağıdaki hallerin varlığı halinde başvuru üzerine pay alım

teklifinde bulunma zorunluluğuna muafiyet verebilir:
a) Halka açık ortaklık paylarının veya oy haklarının iktisabının, finansal güçlük içinde

bulunan ortaklığın mali yapısının güçlendirilmesi bakımından zorunlu olan bir sermaye yapısı
değişikliği gereğince gerçekleştirilmesi (Bu durumda Kurul şirkete yeni bir fon girişinin bulu-
nup bulunmadığını veya sermaye yapısı değişikliğinin zorunlu olup olmadığını inceler).

b) Halka açık ortaklık paylarının herhangi bir genel kurul toplantısında kullanılmamış
olması veya ortaklık yönetim kurulunda herhangi bir değişiklik yapılmaması şartıyla, halka
açık ortaklık sermayesinde sahip olunan paylardan pay alım teklifi yapma zorunluluğunu ge-
rektiren kısmın elden çıkarılması veya Kurulca uygun görülecek bir sürede elden çıkarılacağı-
nın yazılı olarak taahhüt edilmesi.

c) Halka açık ortaklığın ana ortaklığındaki yönetim kontrolü değişikliğinin, halka açık
ortaklıktaki yönetim kontrolünün elde edilmesi amacını taşımaması (Bu şartın varlığının tes-
pitinde; hedef ortaklığın, ana ortaklığın son yıllık finansal tablolara göre varlık toplamına olan
etkisinin %10’u aşmaması ve ana ortaklığın faaliyet hacmi içinde önemli bir yer taşımaması
ve benzeri hususlar Kurulca dikkate alınır).

ç) Özelleştirme kapsamındaki halka açık ortaklıklarda kamu paylarının satışı.
d) Halka açılma nedeniyle düzenlenen izahnamede belirtilen esas ve usuller çerçeve-

sinde, birleşme işleminin gerçekleşmesinden önce bu işlemin onaylandığı genel kurul toplan-
tısında olumsuz oy kullanan pay sahiplerine ait payların geri alınması şartıyla, birleşme amaçlı
ortaklığın devralan sıfatıyla taraf olduğu birleşme işleminden kaynaklanan yönetim kontrolü
değişikliği.

(2) Muafiyet talepleri için, pay alım teklifi zorunluluğunun doğmasını izleyen altı iş
günü içinde teklif yapmakla yükümlü olanlar tarafından Kurula başvurulması gerekir. Kurulca
yapılacak incelemeler ve talep edilecek bilgi ve belgelerin değerlendirilmesi sonucunda mua-
fiyet koşullarının gerçekleştiği sonucuna varılırsa, ilgililer pay alım teklifi yapma yükümlülü-
ğünden muaf tutulabilir.
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Muafiyet başvurusunun uygun görülmemesi hali
MADDE 19 – (1) Pay alım teklifinde bulunma zorunluluğundan muafiyet başvurula-

rının Kurulca uygun görülmemesi halinde; iki ay olarak öngörülen fiili pay alım teklifine baş-
lama süresi, Kurulun muafiyet başvurusunu uygun görmeme kararından itibaren bir ay olarak
uygulanır.

(2) Kurulun muafiyet başvurusunu uygun görmeme karar tarihinden itibaren altı iş günü
içerisinde pay alım teklifi yapılmak üzere bu Tebliğin 2 numaralı ekinde yer alan bilgi ve bel-
gelerle birlikte Kurula başvurulması gerekir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Gönüllü Pay Alım Teklifine İlişkin Esaslar

Gönüllü pay alım teklifi
MADDE 20 – (1) Halka açık ortaklık paylarının tamamı ya da bir kısmı için gönüllü

pay alım teklifinde bulunulabilir. Payların bir kısmı için yapılan gönüllü pay alım teklifi işle-
minde pay alım teklifine katılmak için talepte bulunulan payların teklife konu pay sayısından
fazla olması durumunda, gönüllü pay alım teklifi işlemi talepte bulunan pay sahipleri arasında
eşitsizlik yaratmayacak şekilde oransal dağıtım yöntemine göre sonuçlandırılır.

(2) Gönüllü pay alım teklifi yoluyla pay toplama girişiminde bulunan kişiler, teklifin
fiili başlangıcına kadar ortaklığın paylarını satın almaktan vazgeçebilir. Bu husus, 10 uncu
maddede belirtilen esaslar çerçevesinde kamuya duyurulur.

(3) Kurul hedef ortaklığın başvurusu üzerine, hedef ortaklığın teklifi değerlendirmek
için genel kurulu toplantıya çağırmasına olanak tanımak amacıyla gönüllü pay alım teklif sü-
resini en fazla otuz iş günü daha uzatabilir.

(4) Gönüllü pay alım teklifinde bulunmak amacıyla bu Tebliğin 2 numaralı ekinde yer
alan bilgi ve belgelerle birlikte Kurula başvurulması zorunludur.

(5) Gönüllü pay alım teklifinde bulunulacağına ilişkin olarak kamuya yapılacak ilk
açıklamada, teklif için ne kadarlık bir fon ayrıldığı ve fonun kaynağı ayrıca belirtilir.

(6) Gönüllü pay alım teklifi süresi on iş gününden az yirmi iş gününden fazla olamaz.
(7) Fiili pay alım teklifi, konuya ilişkin bilgi formunun Kurulca onaylanmasından iti-

baren en çok altı iş günü içinde başlar.
Hedef ortaklık yönetim kurulunun teklife ilişkin raporu
MADDE 21 – (1) Hedef ortaklık yönetim kurulu; gönüllü pay alım teklifinde bulunan

gerçek ya da tüzel kişinin hedef ortaklığa yönelik stratejik planları ile bu planların hedef or-
taklığın faaliyet göstereceği alanlar ve yerler ile hedef ortaklıktaki istihdam seviyesi üzerinde
yaratması muhtemel etkilerine ilişkin görüşleri de dahil olmak üzere, pay alım teklifine ilişkin
görüşünü ve bu görüşün dayandığı gerekçeleri içeren bir rapor düzenler. Söz konusu rapor, en
geç fiili pay alım teklifine başlanmasından bir iş günü önce Kurulun özel durumların kamuya
açıklanmasına ilişkin düzenlemeleri çerçevesinde kamuya açıklanır.

Gönüllü pay alım teklifi fiyatında değişiklik yapılması
MADDE 22 – (1) Gönüllü pay alım teklifinde bulunan, fiili pay alım teklifi süresinin

sona ermesinden bir iş günü öncesine kadar pay alım teklifi fiyatını artırabilir.
(2) Gönüllü pay alım teklifi fiyatının artırılması halinde, yeniden belirlenen fiyat dikkate

alınarak pay alım teklifi işlemine devam edilir. Yeni fiyatlı teklif, yapılacak değişikliğin Kurula
bildirilmesi ve 10 uncu maddede belirtilen usule uygun olarak kamuya açıklanması durumunda
geçerli olur.
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(3) Gönüllü pay alım teklifi fiyatının yeniden belirlenmesinden önce teklife katılarak
paylarını satmış olan ortaklara ödenen fiyat ile yeniden belirlenen fiyat arasındaki fark, pay
alım teklifi süresinin sona ermesini takip eden iki iş günü içinde ilgili ortaklara ödenir.

(4) Gönüllü pay alım teklifi fiyatında değişiklik yapılması halinde, satın alma süresi
iki hafta uzatılır. Söz konusu iki haftalık ek süre içinde teklifte yeni bir değişiklik yapılamaz.

(5) Hedef ortaklık paylarına yönelik olarak gönüllü pay alım teklifi yapılacağının ka-
muya duyurulduğu tarih ile fiili pay alım teklifi süresi sona erme tarihini takip eden üç ayın
sonuna kadar, gönüllü pay alım teklifinde bulunan veya birlikte hareket ettiği kişiler tarafından
pay alım teklifi fiyatından daha yüksek bir fiyattan hedef ortaklık paylarının satın alınması ha-
linde; pay alım teklifi fiyatı, satın alınan paylar için ödenen en yüksek fiyattan aşağı olmayacak
şekilde yeniden belirlenir. Söz konusu duruma aykırı olarak pay alımı yapılmasına devam edil-
diğinin ve yeni durumun fiyata yansıtılmadığının pay alım teklifi sürecinin tamamlanmasından
sonraki bir yıl içerisinde ortaya çıkması halinde, 17 nci maddede belirtilen oran üzerinden he-
saplanacak faiz tutarı eklenmiş yeni pay alım teklifi fiyatı ile yeni bir teklif yapılır ve daha
önce pay alım teklifine katılarak paylarını satmış olan ortaklara ise aradaki fark ödenir.

(6) Teklifte bulunan ya da birlikte hareket ettiği kişiler tarafından beşinci fıkradaki sü-
reler içerisinde ödenen en yüksek fiyat Kurula bildirilir ve 10 uncu maddede belirtildiği şekilde
gecikmeksizin kamuya açıklanır.

Rekabetçi teklif
MADDE 23 – (1) Rekabetçi teklif, ilk gönüllü pay alım teklifinin satın alma süresi içe-

risinde üçüncü bir tarafça yapılan teklifi ifade eder.
(2) Rekabetçi teklif verildiğinde; ilk teklifin kabul süresi rekabetçi teklifin kabul süre-

sinden önce sona eriyorsa, ilk teklifin kabul süresi talep üzerine rekabetçi teklifin satın alma
süresinin sona erdiği tarihe kadar uzatılabilir. Bu hüküm, rekabetçi teklifin değiştirilmesi veya
yasaklanması ya da yasal hükümlerle çelişmesi halinde de uygulanır.

(3) Hedef ortaklığın paylarını elinde bulunduran ve ilk teklifi kabul etmiş olan kişiler,
ilk teklif ile ilgili kabulün rekabetçi teklife ilişkin bilgi formunun yayımlanmasından önce ya-
pılmış olması ve ilk teklife ilişkin pay devrinin henüz gerçekleşmemiş olması şartıyla kabulü
geri alabilir.

BEŞİNCİ BÖLÜM
Son Hükümler

Yürürlükten kaldırılan tebliğ
MADDE 24 – (1) Kurulun 2/9/2009 tarihli ve 27337 sayılı Resmî Gazete’de yayımla-

nan Çağrı Yoluyla Ortaklık Paylarının Toplanmasına İlişkin Esaslar Tebliği (Seri: IV, No: 44)
yürürlükten kaldırılmıştır. Kurulun diğer düzenlemelerinde Çağrı Yoluyla Ortaklık Paylarının
Toplanmasına İlişkin Esaslar Tebliğine (Seri: IV, No: 44) yapılan atıflar bu Tebliğe yapılmış
sayılır.

Yürürlük
MADDE 25 – (1) Bu Tebliğ, yürürlük tarihinden sonra ortaya çıkan zorunlu pay alım

teklifi yükümlülükleri ile yürürlük tarihinden sonra yapılacak gönüllü pay alım tekliflerinde
uygulanmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme
MADDE 26 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Kurul yürütür.
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Sermaye Piyasası Kurulundan:
GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIKLARINA İLİŞKİN ESASLAR

TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ
(III-48.1a)

MADDE 1 – 28/5/2013 tarihli ve 28660 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gayri-
menkul Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliğinin 1 inci maddesi aşağıdaki şekilde de-
ğiştirilmiştir.

“MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı; gayrimenkul yatırım ortaklıklarının kuruluşlarına
ve kurucularına, paylarının ihracına, satışına ve devrine, faaliyet esaslarına, yönetim ilkelerine,
portföy sınırlamalarına, portföylerinde bulunan varlıkların ve hakların değerlemesine, varlık-
ların saklanmasına, imtiyazlı pay ihracına, ortaklarında ve yöneticilerinde aranacak niteliklere,
kamuyu aydınlatma ve yatırımcıların bilgilendirilmesi yükümlülüklerine, kâr dağıtımına, gayri-
menkul yatırım ortaklığı statüsünden çıkmalarına, tabi olacakları diğer yükümlülüklere ve anonim
ortaklıkların gayrimenkul yatırım ortaklığına dönüşümüne ilişkin esasları düzenlemektir.”

MADDE 2 – Aynı Tebliğin 3 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 3 – (1) Bu Tebliğde geçen;
a) Altyapı şirketi: 8/6/1994 tarihli ve 3996 sayılı Bazı Yatırım ve Hizmetlerin Yap-İş-

let-Devret Modeli Çerçevesinde Yaptırılması Hakkında Kanunda tanımlanan sermaye şirketini
veya yabancı şirketi, altyapı yatırım hizmetlerini ilgili mevzuatta düzenlenen diğer kamu-özel
işbirliği veya özelleştirme modelleri çerçevesinde yürütecek şirketi veya merkezi yönetim kap-
samındaki kamu idareleri, sosyal güvenlik kurumları, mahalli idareler ve kamu iktisadi teşeb-
büsleri tarafından yürütülen altyapı yatırım ve hizmetlerini gerçekleştirmek üzere kurulan şir-
keti,

b) Altyapı yatırım ve hizmetleri: 10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi
ve Kontrol Kanununda düzenlenen merkezi yönetim kapsamındaki kamu idareleri, sosyal gü-
venlik kurumları, mahalli idareler ve kamu iktisadi teşebbüsleri tarafından yürütülen tarım, su-
lama, madencilik, imalat, enerji, ulaştırma, haberleşme, bilgi teknolojileri, turizm, konut, kültür,
kentsel ve kırsal altyapı, belediye hizmetleri, kentsel dönüşüm, çevre, araştırma-geliştirme hiz-
metleri ile eğitim, sağlık, adalet, güvenlik, genel idare altyapısı ve benzeri yatırım ve hizmetleri
ile bu yatırım ve hizmetlere ilişkin projeleri ve bunlara dayalı hakları,

c) Bakanlık: Gümrük ve Ticaret Bakanlığını,
ç) Birlik: Türkiye Sermaye Piyasaları Birliğini,
d) Borsa: 6362 sayılı Kanunun 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (ç) bendinde ta-

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

liştirme ve kontrol hizmetleri de dahil olmak üzere ortaklık portföyünün geliştirilmesi ve al-
ternatif yatırım imkanlarının araştırılmasına yönelik hizmetler sunan şirketi,

g) Gayrimenkul değerleme kuruluşu: Sermaye piyasasında değerleme faaliyetinde bu-
lunacak değerleme kuruluşlarına ve değerleme faaliyetine ilişkin Kurul düzenlemelerinde ta-
nımlanan şirketi,

ğ) Halka açık pay: Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. nezdinde borsada işlem görebilir pay
olarak izlenen payları,

h) İdare: Yüksek Planlama Kurulunca altyapı yatırım ve hizmetlerini yaptırmak üzere
altyapı şirketi ile sözleşme yapmaya yetkili kılınan ve/veya hizmetin asli sahibi olan kamu ku-
rum ve kuruluşlarını,
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ı) İlişkili taraf: Türkiye Muhasebe Standartları çerçevesinde Kurulca belirlenen düzen-
lemelerde yer alan ilişkili tarafı,

i) İşletme dönemi: İdare ile yapılan sözleşmede özel bir dönem belirtilmemişse, yatırım
döneminin tamamlanarak tesisin gelir elde etmeye yönelik olarak faaliyette bulunduğu dönemi,

j) İşletmeci şirket: Ortaklık ile yaptığı bir sözleşme çerçevesinde ortaklığın mülkiye-
tinde bulunan veya kiralamış olduğu otel, hastane, alış veriş merkezi, iş merkezi, ticari parklar,
ticari depolar, konut siteleri, süper marketler ve bunlara benzer nitelikteki gayrimenkuller ile
altyapı yatırım ve hizmetleri kapsamında kurulan tesisleri ticari maksatla işleten şirketi,

k) Kanun: 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanununu,
l) KAP: Kamuyu Aydınlatma Platformunu,
m) Kurul: Sermaye Piyasası Kurulunu,
n) Müteahhit: Ortaklık ile yaptığı bir sözleşme çerçevesinde, ortaklığın portföyünde

yer alan projelerin inşaat işlerini gerçekleştirmeyi taahhüt eden gerçek ya da tüzel kişiyi,
o) Nitelikli yatırımcı: Kurulun sermaye piyasası araçlarının satışına ilişkin düzenleme-

lerinde tanımlanan kişileri,
ö) Ortaklık: Gayrimenkul yatırım ortaklığını,
p) Ortaklık aktif toplamı: Bu Tebliğde aksi belirtilmedikçe, ortaklığın konsolide olma-

yan/bireysel finansal tablolarında yer alan aktif toplamını,
r) Ortaklık portföyü: Ortaklığın aktifinde yer alan 4 üncü maddenin birinci fıkrasında

sayılan varlık ve haklardan oluşan malvarlığını,
s) SPL: Sermaye Piyasası Lisanslama Sicil ve Eğitim Kuruluşu A.Ş.’yi,
ş) Takasbank: İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş.’yi,
t) TTK: 13/1/2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununu,
u) TTSG: Türkiye Ticaret Sicili Gazetesini,
ü) Yap-İşlet-Devret Modeli: 3996 sayılı Kanunda tanımlanan modeli,
v) Yatırım dönemi: İdare ile yapılan sözleşmede özel bir dönem belirtilmemişse, altyapı

yatırım ve hizmetleri ile ilgili her türlü inşaat, ihrazat, imalat, sondaj, tesisat, montaj ve benzeri
işlemlerin bir bölümünün veya bütününün gerçekleştirildiği dönemi,

y) Yönetim kontrolü: Tek başına veya birlikte hareket ettikleri kişilerle birlikte doğrudan
veya dolaylı olarak ortaklığın oy haklarının yüzde ellisinden fazlasına veya genel kurulda yö-
netim kurulu üye sayısının salt çoğunluğuna karşılık gelen sayıda üyelikler için aday gösterme
hakkı veren imtiyazlı payların çoğunluğuna sahip olunmasını

ifade eder.”
MADDE 3 – Aynı Tebliğin 4 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 4 – (1) Gayrimenkul yatırım ortaklığı, bu Tebliğ ile belirlenmiş usul ve esas-

lar dahilinde, gayrimenkuller, gayrimenkul projeleri, gayrimenkule dayalı haklar, altyapı yatı-
rım ve hizmetleri, sermaye piyasası araçları, Takasbank para piyasası ve ters repo işlemleri,
Türk Lirası cinsinden vadeli mevduat veya katılma hesabı, yabancı para cinsinden vadeli ve
vadesiz mevduat veya özel cari ve katılma hesapları ile iştirakler ve Kurulca belirlenecek diğer
varlık ve haklardan oluşan portföyü işletmek amacıyla paylarını ihraç etmek üzere kurulan ve
Kanunun 48 inci maddesinde sınırı çizilen faaliyetler çerçevesinde olmak kaydı ile bu Tebliğde
izin verilen diğer faaliyetlerde bulunabilen sermaye piyasası kurumudur.

(2) Altyapı yatırım ve hizmetlerinden oluşan portföyü işleten ortaklıkların münhasıran
bu faaliyette bulunmak üzere kurulmaları/dönüşmeleri zorunlu olup, ortaklık esas sözleşme-
sinde bu yönde hüküm bulunması zorunludur.
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(3) Münhasıran altyapı yatırım ve hizmetlerinden oluşan portföyü işletecek ortaklıklar
altyapı yatırım ve hizmeti ile ilişkili olmayan gayrimenkuller, gayrimenkul projeleri ve gayri-
menkule dayalı haklara yatırım yapamazlar. Bu Tebliğ kapsamındaki diğer ortaklıklar da, ana
faaliyet konularına ilişkin gayrimenkul veya gayrimenkul projelerine bağlı olarak yürütülen
ve arızi nitelik taşıyanlar hariç olmak üzere, altyapı yatırım ve hizmetleri ile bunlar kapsamın-
daki varlık ve haklara yatırım yapamazlar.”

MADDE 4 – Aynı Tebliğin 5 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 5 – (1) Ortaklıklar; münhasıran altyapı yatırım ve hizmetlerinden oluşan bir

portföyü veya 4 üncü maddenin birinci fıkrasında belirtilen diğer varlık ve haklardan oluşan
bir portföyü işletmek üzere kurulabileceği gibi belirli bir projeye, gayrimenkule veya altyapı
yatırım ve hizmetine yatırım yapmak ya da belirli bir alanda faaliyet göstermek amacıyla da
kurulabilirler.

(2) Belirli alanlarda faaliyet göstermek veya belirli bir projeye, gayrimenkule veya alt-
yapı yatırım ve hizmetine yatırım yapmak üzere kurulan ortaklıkların aktif toplamlarının en
az %75’i bu faaliyet kapsamında yapılan yatırımlardan oluşur ve bu ortaklıkların unvanlarında
söz konusu faaliyete, projeye, gayrimenkule veya altyapı yatırım ve hizmetine ilişkin bir ifa-
deye yer verilir.”

MADDE 5 – Aynı Tebliğin 6 ncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 6 – (1) Ortaklıklar gayrimenkul yatırım ortaklığı olarak kurulabileceği gibi,

anonim ortaklıklar esas sözleşmelerini Kanun ve bu Tebliğ hükümlerine uygun olarak değişti-
rerek gayrimenkul yatırım ortaklığına dönüşebilirler. Münhasıran altyapı yatırım ve hizmetle-
rinden oluşan portföyü işletecek ortaklıkların gerek kuruluşlarında gerekse dönüşümlerinde
esas sözleşmelerinde ortaklık aktif toplamının asgari %75’inin altyapı yatırım ve hizmetlerin-
den oluşacağının açıkça belirtilmesi zorunludur. Şu kadar ki, münhasıran altyapı yatırım ve
hizmetlerinden oluşan portföyü işletecek ortaklıklara yalnızca altyapı şirketleri dönüşebilir.

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

ğinde olup kayıtlı sermaye sistemine geçmek için Kurula başvurması,
b) Kuruluşta başlangıç sermayesinin, dönüşümde ise mevcut ödenmiş veya çıkarılmış

sermayesi ile öz sermayesinin her birinin 30.000.000 TL’den, münhasıran altyapı yatırım ve
hizmetlerinden oluşan portföyü işletecek ise 100.000.000 TL’den az olmaması,

c) (b) bendinde belirtilen sermaye miktarının;
1) 60.000.000 TL’den az olması halinde, sermayeyi temsil eden paylarının en az

%10’unun,
2) 60.000.000 TL ve daha fazla olması halinde ise, sermayenin 6.000.000 TL’lik, mün-

hasıran altyapı yatırım ve hizmetlerinden oluşan portföyü işletecek ise 10.000.000 TL’lik kıs-
mını temsil eden paylarının

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

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

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

sözleşmesini Kanun ve bu Tebliğ hükümlerine uygun şekilde değiştirmek üzere Kurula baş-
vurmuş olması,

23 Ocak 2014 – Sayı : 28891                                 RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 57

Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 57



f) Genel müdür ile yönetim kurulu üyelerinin bu Tebliğde öngörülen şartları taşımaları,
genel müdürün kuruluş ve dönüşüm başvurularında belirlenmiş ve en geç kuruluşun veya esas
sözleşme değişikliklerinin ticaret siciline tescili tarihi itibariyle, münhasıran altyapı yatırım ve
hizmetlerinden oluşan portföyü işletecek ise tescil tarihini takip eden altı ay içinde atanmış ol-
ması,

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

ğ) Kuruluşta ayni sermaye konulması durumunda, 9 uncu madde çerçevesinde ayni ser-
maye değerinin tespit edilmiş olması,

h) Başlangıç sermayesinin veya çıkarılmış sermayesinin %25’i oranındaki paylarının,
bu Tebliğde belirlenen süre ve esaslar dahilinde halka arz edileceğinin, münhasıran altyapı ya-
tırım ve hizmetlerinden oluşan portföyü işletecek ise halka arz edileceğinin veya nitelikli ya-
tırımcıya satılacağının Kurula karşı taahhüt edilmiş olması,

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

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

lığına dönüşüm başvurularında, ikinci fıkranın (g) bendinde yer alan, portföydeki varlıkların
ortaklık aktif toplamına oranının bu Tebliğdeki sınırlamalara uygun hale getirilmesi şartının,
dönüşüme ilişkin esas sözleşme değişikliklerinin ticaret siciline tescilini takip eden en geç altı
ay içerisinde sağlanması gerekir. Söz konusu süre içinde gerekli uygunluğu sağlamayan ortak-
lıkların, gayrimenkul yatırım ortaklığı olarak faaliyette bulunma hakları ortadan kalkar. Ortak-
lıklar, ilgili sürenin bitiminden itibaren en geç üç ay içinde esas sözleşme hükümlerini gayri-
menkul yatırım ortaklığı faaliyetini kapsamayacak şekilde değiştirmek üzere Kurula başvur-
makla yükümlüdürler. Söz konusu yükümlülüğün yerine getirilmesinden ortaklık yönetim ku-
rulu veya yönetim kurulunca yetkilendirilmiş olması halinde ilgili murahhas üye sorumludur.

(4) Münhasıran altyapı yatırım ve hizmetlerinden oluşan portföyü işletecek ortaklık-
larda;

a) Ortaklardan en az birinin kamu kurum ve kuruluşu niteliğinde tüzel kişi olması ve
ortaklık sermayesine en az %20 oranında iştirak etmesi halinde;

1) İkinci fıkranın (b) bendinde yer alan başlangıç sermayesi 5.000.000 TL olarak uy-
gulanır. Ancak, 11/A maddesi kapsamında yapılacak pay satışının sermaye artırımı şeklinde
yapılması sonucunda çıkarılmış sermayenin asgari 100.000.000 TL’ye ulaşması zorunludur.

2) İkinci fıkranın (c) bendinde yer alan sermayenin asgari 10.000.000 TL’sinin nakit
karşılığı olması şartı uygulanmaz.

b) İkinci fıkranın (d) bendinde yer alan şartlar, kamu kurum ve kuruluşu niteliğindeki
tüzel kişilerde aranmaz.

c) Ortakların kendi özel mevzuatları uyarınca başka bir makam veya organın karar veya
onayı gerekiyor ise kuruluş veya dönüşüm başvurusunda bu karar veya onayın bulunması şarttır.”

MADDE 6 – Aynı Tebliğin 7 nci maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki (ğ) ve (h) bent-
leri eklenmiştir.

“ğ) 7/2/2013 tarihli ve 6415 sayılı Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkında Ka-
nunda düzenlenen suçlardan mahkum olmaması,”

“h) Kanunun 101 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi uyarınca işlem yasaklı
olmaması”
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MADDE 7 – Aynı Tebliğin 8 inci maddesinin birinci ve ikinci fıkraları aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.

“(1) Kurulacak veya dönüşecek olan ortaklıkların, şekli ve esasları Kurulca belirlenecek
standart form ve bu formda belirtilen belgelerle birlikte Kurula başvurmaları zorunludur.”

“(2) Kurul, başvuruyu Kanun ve bu Tebliğ hükümlerine uygunluk yönünden inceler.
Kurulca başvurunun uygun görülmesi halinde; altyapı faaliyetlerine ilişkin olarak ilgili ma-
kamlardan alınması gerekli diğer izin ve onaylara ilişkin mevzuat hükümleri saklı kalmak üze-
re, kuruluşta kuruluşun, dönüşümde ise esas sözleşme değişikliklerinin onaylanması talebi ile
Bakanlığa başvurulur.”

MADDE 8 – Aynı Tebliğin 9 uncu maddesinin birinci, ikinci ve beşinci fıkraları aşa-
ğıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Ortaklık kuruluşlarında ve sermaye artırımlarında, ancak üzerinde ipotek bulun-
mayan veya gayrimenkulün değerini doğrudan ve önemli ölçüde etkileyecek nitelikte herhangi
bir takyidat şerhi olmayan gayrimenkuller ve gayrimenkule dayalı ayni haklar TTK’nın 342
ve 343 üncü maddeleri çerçevesinde ayni sermaye olarak konulabilir. Münhasıran altyapı ya-
tırım ve hizmetlerinden oluşan portföyü işletecek ortaklıklarda bu fıkrada sayılan varlıklara ek
olarak Kurulca uygun görülecek varlıklar da ayni sermaye olarak konulabilir. Ancak, gerek
kuruluşta gerekse sermaye artırımı sonrasında, çıkarılmış sermayenin nakden ödenen kısmının
6 ncı maddenin ikinci fıkrasının (c) bendinde belirtilen oranın/tutarın altına düşmemesi zorun-
ludur.”

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

“(5) Sermaye olarak konulacak gayrimenkuller ile gayrimenkullere dayalı ayni haklar,
ortaklığın tüzel kişilik kazanması veya sermaye artırımının tescilinden itibaren en geç 10 iş
günü içerisinde tapu sicilinde ortaklık adına tescil ettirilir. Diğer varlıklar için ise ilgili mevzu-
atta öngörülen süre ve şartlara uyulur. Söz konusu işlemin süresi içerisinde yaptırılmasından
ortaklık yönetim kurulu veya yönetim kurulunca yetkilendirilmiş olması halinde ilgili murahhas
üye sorumludur.”

MADDE 9 – Aynı Tebliğin 10 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 10 – (1) Ortaklık paylarının ihracı ve satışında bu Tebliğde öngörülen özel

hükümler dışında Kurulun payların ihracına, satışına, izahnamenin ve ihraç belgesinin onay-
lanmasına ilişkin düzenleme hükümlerine uyulur.

(2) Ortaklıkların ayni sermaye karşılığı ihraç edecekleri payların da satışı yapılabilir.”
MADDE 10 – Aynı Tebliğin 11 inci maddesi başlığıyla birlikte aşağıdaki şekilde de-

ğiştirilmiştir.
“Halka arz yoluyla satış
MADDE 11 – (1) Gayrimenkul yatırım ortaklığı olarak kurulan veya esas sözleşme ta-

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

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

(3) Birinci fıkrada belirtilen süre içinde halka arz standart formunu ve formda belirtilen
belgeleri tamamlayarak Kurula başvurmayan veya gerekli şartları sağlamadığı için başvurusu
Kurulca onaylanmayan ortaklıkların, gayrimenkul yatırım ortaklığı olarak faaliyette bulunma
hakları ortadan kalkar. Ortaklıklar, ilgili sürenin bitiminden veya Kurulun olumsuz görüşünün
kendilerine bildirildiği tarihten itibaren en geç üç ay içinde esas sözleşme hükümlerini gayri-
menkul yatırım ortaklığı faaliyetini kapsamayacak şekilde değiştirmek ve kayıtlı sermaye sis-
teminden çıkmak üzere Kurula başvurmakla yükümlüdürler. Ortaklıklar bu değişiklikleri yap-
madıkları takdirde, TTK’nın 529 uncu maddesinin birinci fıkrasının (b) ve (c) bentleri hüküm-
leri gereğince sona ermiş sayılır.”

MADDE 11 – Aynı Tebliğe 11 inci maddeden sonra gelmek üzere aşağıdaki 11/A mad-
desi eklenmiştir.

“Münhasıran altyapı yatırım ve hizmetlerine yatırım yapacak ortaklıklara ilişkin
özel hükümler

MADDE 11/A – (1) Aktif toplamının asgari %75’i altyapı yatırım ve hizmetlerinden
oluşan/oluşacak ortaklıkların kuruluşlarının veya esas sözleşme değişikliklerinin ticaret siciline
tescilini takip eden iki yıl içinde faaliyetlerin yürütülebilmesi için gerekli olan mekân, donanım
ve personeli temin ederek organizasyonu kurmaları, portföyünde yer alan varlıkların nitelikle-
rinin ve ortaklık aktif toplamı içinde sahip oldukları ağırlıkların belirtilen niteliklere ve sınır-
lamalara uygunluğunu sağlamaları ve bu durumu tevsik edici bilgi ve belgeleri Kurula iletme-
leri gereklidir.

(2) Bu ortaklıkların paylarını halka arz yoluyla satabilmeleri için; ortaklık çıkarılmış
sermayesinin;

a) 200.000.000 TL’den az olması halinde en geç birinci fıkrada yer alan sürenin bitimini
takip eden iki yıl içinde,

b) 200.000.000 TL ve daha fazla olması halinde en geç birinci fıkrada yer alan sürenin
bitimini takip eden dört yıl içinde,

şekli ve esasları Kurulca belirlenecek halka arz standart formunu ve formda belirtilen
belgeleri tamamlayarak çıkarılmış sermayelerinin asgari %25’ini temsil eden payların halka
arzına ilişkin izahnamenin onaylanması talebiyle Kurula başvurmaları zorunludur.

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

(4) İkinci fıkrada belirtilen süre içinde halka arz standart formunu ve formda belirtilen
belgeleri tamamlayarak Kurula başvurmayan veya gerekli şartları sağlamadığı için başvurusu
Kurulca onaylanmayan ortaklıkların, gayrimenkul yatırım ortaklığı olarak faaliyette bulunma
hakları ortadan kalkar. Ortaklıklar, ilgili sürenin bitiminden veya Kurulun olumsuz görüşünün
kendilerine bildirildiği tarihten itibaren en geç üç ay içinde esas sözleşme hükümlerini gayri-
menkul yatırım ortaklığı olarak faaliyette bulunamayacak şekilde değiştirmek üzere Kurula
başvurmakla yükümlüdürler. Ortaklıklar bu değişiklikleri yapmadıkları takdirde, TTK’nın
529 uncu maddesinin birinci fıkrasının (b) ve (c) bentleri hükümleri gereğince sona ermiş sa-
yılır.
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(5) Belirli bir altyapı şirketine veya projesine, işletme döneminden önce yatırım yapıl-
ması ve/veya işletme dönemine geçilmiş altyapı şirket ve projelerinin, ortaklık aktif toplamının
%60’ından az olması halinde ortaklık payları sadece nitelikli yatırımcılara satılabilir. Bu hususa
ortaklık esas sözleşmesinde yer verilmesi zorunludur. Bu durumda, satış sonrasındaki dönemde
de bu paylar sadece nitelikli yatırımcılara satılabilir ya da devredilebilir. Bu ortaklıkların pay-
larının halka arz edilmesi ancak bu fıkrada belirtilen koşulların ortadan kalkması halinde müm-
kündür.

(6) Münhasıran altyapı yatırım ve hizmetlerinden oluşan portföyü işletecek ortaklıkların
esas sözleşmelerinde hüküm bulunmak kaydıyla paylarını sadece nitelikli yatırımcılara satma-
ları da mümkündür. Paylarını sadece nitelikli yatırımcılara satan ortaklıklara aşağıdaki esaslar
uygulanır:

a) Ortaklıkların ikinci fıkrada belirtilen süre içinde, satış sonrası sermayesinin %25’ine
tekabül edecek tutardaki paylarının nitelikli yatırımcıya satışına ilişkin ihraç belgesinin onay-
lanması talebiyle Kurula başvurmaları zorunludur. İkinci fıkrada belirtilen süre içinde nitelikli
yatırımcıya satışa ilişkin standart formu ve formda belirtilen belgeleri hazırlayarak Kurula baş-
vurmayan veya gerekli şartları sağlamadığı için başvurusu Kurulca onaylanmayan ortaklıkların,
gayrimenkul yatırım ortaklığı olarak faaliyette bulunma hakları ortadan kalkar. Ortaklıklar,
ilgili sürenin bitiminden veya Kurulun olumsuz görüşünün kendilerine bildirildiği tarihten iti-
baren en geç üç ay içinde esas sözleşme hükümlerini gayrimenkul yatırım ortaklığı faaliyetini
kapsamayacak şekilde değiştirmek üzere Kurula başvurmakla yükümlüdürler. Ortaklıklar bu
değişiklikleri yapmadığı takdirde, TTK’nın 529 uncu maddesinin birinci fıkrasının (b) ve (c)
bentleri hükümleri gereğince sona ermiş sayılır.

b) Mevcut ortaklar arasındaki pay devirleri bu madde kapsamında nitelikli yatırımcıya
satış olarak değerlendirilmez.

c) Ortaklıklar, satış yapılan yatırımcıların bu Tebliğde belirlenen nitelikli yatırımcı va-
sıflarını haiz olduklarına dair bilgi ve belgeleri temin etmek ve düzenli olarak tutmakla yü-
kümlüdürler.

ç) Ortaklık paylarının kaydi olarak Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. nezdinde izlenmesi
ve payların tamamının nama yazılı olması şarttır. Söz konusu paylar, nitelikli yatırımcılara sa-
tıştan sonraki dönemde de sadece nitelikli yatırımcılara devredilebilir. Ortaklıklar, devralan
yatırımcıların nitelikli yatırımcı vasıflarını haiz olduklarına dair bilgi ve belgeleri temin etmek
zorundadırlar. Nitelikli yatırımcı vasıflarını haiz olmayanlara yapılan pay devirleri, pay defte-
rine kaydolunmaz.

d) Nitelikli yatırımcıya satıştan önce altyapı yatırım portföyünün oluşturulmuş olması
şartı aranmaz, ancak kuruluş veya dönüşümü müteakip yapılacak ilk sermaye artırımını veya
nitelikli yatırımcıya satışı takip eden birinci yılın sonundan itibaren 24 üncü maddenin birinci
fıkrasının (a) bendinde yer alan şartın sağlanması zorunludur.

e) Payların nitelikli yatırımcılara satışında, izahname ve tasarruf sahiplerine satış du-
yurusu düzenleme zorunluluğu bulunmamaktadır.

f) Ara dönem finansal tabloların bağımsız denetimden geçirilmesine, Kurula gönderil-
mesine ve ilanına gerek bulunmamaktadır.

g) Payları borsada işlem görmeyen ortaklıklar tarafından, Tebliğin KAP’ta ilan yüküm-
lülükleri uygulanmaksızın, 39 uncu ve 40 ıncı maddelerde belirtilen bildirim yükümlülükleri,
aynı sürede Kurula iletilir ve esas sözleşmede belirlenen şekilde ortakların bilgisine sunulur.

ğ) Ortaklıklar, yönetim kurulu üyelerini aday gösterme imtiyazı tanıyan paylar dışında
imtiyaz veren pay ihraç edemezler. Esas sözleşmelerinde yer verilmesi ve Kanunun 24 üncü
maddesi çerçevesinde ayrılma hakkı tanınması şartları ile ortaklıklar nitelikli yatırımcıya satış
sonrasında imtiyazlı pay ihraç edebilirler.
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h) Tanıtım amaçlı reklam ve ilan verilemez.
ı) 25 inci maddenin üçüncü fıkrası uygulanmaz.
i) 41 inci madde uygulanmaz.
j) Gayrimenkul yatırım ortaklığı statüsünden çıkmak isteyen payları borsada işlem gör-

meyen ortaklıklar için Kanunun 24 üncü maddesinin dördüncü fıkrası uygulanır.
k) Payların nitelikli yatırımcıya satışında bu Tebliğde hüküm bulunmayan hallerde

28/6/2013 tarihli 28691 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Sermaye Piyasası Araçlarının Satışı
Tebliği (II-5.2)’nde düzenlenen nitelikli yatırımcıya satışa ilişkin hükümler kıyasen uygulanır.

(7) Paylarının halka arzından veya nitelikli yatırımcıya satışından önce sermaye artırımı
yapılabilir.

(8) Bu maddede hüküm bulunmayan hallerde bu Tebliğin diğer hükümleri uygulanır.”
MADDE 12 – Aynı Tebliğin 12 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 12 – (1) Paylarını halka arz eden ortaklıklar, satış süresinin bitimini takip

eden 15 gün içinde paylarının BİAŞ kotuna alınması için gerekli belgenin verilmesi istemiyle
Kurula başvururlar. Bu belgenin alınmasını takiben 15 gün içinde de payların kote edilmesi is-
teği ile BİAŞ’a müracaat edilmesi zorunludur.”

MADDE 13 – Aynı Tebliğin 14 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 14 – (1) Ortaklıklar, yönetim kurulu üyelerinin seçiminde aday gösterme

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

(2) Bu Tebliğin yayımı tarihinden önce oyda imtiyaz veren pay ihraç etmiş olan ortak-
lıklar için TTK’nın 479 uncu maddesinin ikinci fıkrası hükmü uygulanmaz.

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

MADDE 14 – Aynı Tebliğin 15 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 15 – (1) Payların halka arzından veya nitelikli yatırımcıya satışından önce

ortaklık sermayesinin %10 ve daha fazlasını temsil eden payların devirleri ile herhangi bir
orana bakılmaksızın imtiyazlı payların devirleri Kurul iznine tabidir. Bu kapsamdaki pay de-
virlerinde, ortaklıkta pay edinecek yeni ortaklar için 7 nci maddenin birinci fıkrasının (e) bendi
dışındaki bentlerinde yer alan şartlar aranır. %10’dan daha az orandaki pay edinimlerinde or-
taklıkta pay edinecek yeni ortaklar, 7 nci maddenin birinci fıkrasının (e) bendi dışındaki bent-
lerinde yer alan şartları taşıdıklarını tevsik edici belgeleri pay devrini takip eden 10 iş günü
içinde Kurula iletmekle yükümlüdürler.

(2) Ortaklık paylarının halka arzından veya nitelikli yatırımcıya satışından sonraki dö-
nemde, yönetim kontrolü sağlayan paylara sahip olan ortakların 7 nci maddenin birinci fıkra-
sının (e) bendi dışındaki bentlerinde yer alan şartları sağlamaları zorunludur. Yönetim kontro-
lünün elde edilmesini sağlayan miktardaki imtiyazlı payların devri Kurul iznine tabidir. İmti-
yazsız paylarla yönetim kontrolünün elde edilmesi halinde ise, bu paylara sahip olan ortakların
söz konusu şartları sağladıklarını tevsik edici belgeleri pay edinimini takip eden 10 iş günü
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içinde Kurula iletmeleri zorunludur. Yönetim kontrolü sağlayan paylara sahip olan ortakların,
söz konusu şartları sağlayamamaları halinde; yönetim kontrolü sağlayan paylarını, şartları sağ-
layamadıkları tarihten itibaren en geç üç ay içerisinde elden çıkarmaları zorunludur.

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

(4) Bankaların bu madde kapsamındaki pay edinimlerinde 7 nci maddenin beşinci fık-
rasında yer alan şartların sağlanması zorunludur.

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

MADDE 15 – Aynı Tebliğin 17 nci maddesinin birinci ve üçüncü fıkraları aşağıdaki
şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Ortaklıklarda görev alacak yönetim kurulu üyelerinin, 7 nci maddenin birinci fık-
rasının (e) bendi dışındaki bentlerinde yer alan şartları taşımaları gerekmektedir. Ayrıca yönetim
kurulu üyelerinin çoğunluğunun dört yıllık yükseköğrenim kurumlarından mezun olmaları ve
ortaklığın faaliyet konusunu yakından ilgilendiren gayrimenkul, altyapı, hukuk, inşaat, banka-
cılık ve finans gibi alanlarda en az üç yıllık tecrübeye sahip olmaları zorunludur. Yalnızca gay-
rimenkul alım satım işi ile uğraşmak bu alanda edinilmiş tecrübe sayılmaz.”

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

MADDE 16 – Aynı Tebliğin 18 inci maddesinin birinci, dördüncü ve beşinci fıkraları
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Ortaklıkta genel müdür olarak görev yapacak kişinin dört yıllık yükseköğrenim
kurumlarından mezun olması, 7 nci maddenin birinci fıkrasının (e) bendi dışındaki bentlerinde
yer alan şartları taşıması ve altyapı, hukuk, inşaat, bankacılık, gayrimenkul ve finans gibi alan-
larda en az beş yıllık tecrübeye sahip olması zorunludur. Yalnızca gayrimenkul alım satım işi
ile uğraşmak bu alanda edinilmiş tecrübe sayılmaz.”

“(4) Genel müdürlük görevine son 12 aylık süre içerisinde altı aydan fazla vekalet edi-
lemez. Bu sürenin sonunda bu göreve yeniden vekaleten atama yapılamaz.”

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

MADDE 17 – Aynı Tebliğin 19 uncu maddesine aşağıdaki ikinci fıkra eklenmiştir.
“(2) Bu madde kapsamındaki personelin 7 nci maddenin birinci fıkrasının (h) bendinde

yer alan şartı taşıması zorunludur.”
MADDE 18 – Aynı Tebliğin 20 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 20 – (1) Yönetim kurulu üyeleri, yönetim kurulunun alacağı kararlarda taraf

olan kimselerden Kurul tarafından belirlenen kurumsal yönetim ilkelerine göre bağımsız ol-
maması durumunda, bu hususu gerekçeleri ile birlikte yönetim kuruluna bildirmek ve her hâ-
lükârda toplantı tutanağına işletmekle yükümlüdür. Bu hususta TTK’nın "Müzakereye katılma
yasağı" başlıklı 393 üncü maddesi hükmü saklıdır.”
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MADDE 19 – Aynı Tebliğin 21 inci maddesinin birinci ve ikinci fıkraları aşağıdaki şe-
kilde değiştirilmiştir.

“(1) Payları halka arz edilen ortaklıklar ile bu fıkrada sayılan taraflar arasında olan ve
bu fıkrada sayılan işlemlerin gerçekleştirilmesi amacıyla alınan yönetim kurulu kararlarının
Kurulun özel durumların kamuya açıklanmasına ilişkin düzenlemeleri çerçevesinde kamuya
açıklanması, ayrıca karar oybirliği ile alınmadığı takdirde yapılacak ilk genel kurul toplantısının
gündemine alınarak ortaklara bilgi verilmesi gerekir.

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

taklar,
2) Ortaklıkta yönetim kuruluna aday gösterme imtiyazını içeren pay sahibi ortaklar,
3) (1) ve (2) numaralı alt bentlerde sayılanların %20’den fazla paya veya bu oranda oy

hakkına sahip oldukları diğer şirketler,
4) Ortaklığın iştirakleri,
5) Ortaklığa işletmecilik hizmeti veren şirketler,
6) Ortaklığa portföy yönetim hizmeti veren şirketler,
7) Ortaklığa danışmanlık hizmeti veren şirketler,
8) Ortaklığa inşaat hizmeti verecek müteahhitler,
9) Ortaklığın ortak olduğu bir adi ortaklığın diğer ortakları,
10) Ortaklığın ilişkili tarafları.
b) Özellik arz eden kararlar;
1) Ortaklık tarafından varlık alınması, satılması, kiralanması veya kiraya verilmesine

ilişkin kararlar,
2) Ortaklık portföyündeki varlıkların pazarlamasını gerçekleştirecek şirketlerin belir-

lenmesine ilişkin kararlar,
3) Kredi ilişkisi kurulmasına ilişkin kararlar,
4) Ortaklığın paylarının halka arzında, satın alma taahhüdünde bulunan yatırım kuru-

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

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

netimi hizmeti verecek gerçek veya tüzel kişilerin belirlenmesine ilişkin kararlar,
8) (a) bendinde yer alan tüzel kişilerin ihraç ettiği sermaye piyasası araçlarının ortaklık

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

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

kararlar,
11) Bunlar dışında kalmakla birlikte, (a) bendinde sayılan taraflardan herhangi birisinin

lehine sonuç doğurucu nitelikteki kararlar.”
“(2) Ortaklıklar ile ilişkili taraflar arasında yapılan işlemlere yönelik olarak Kurul ta-

rafından belirlenen kurumsal yönetim ilkeleri saklıdır.”
MADDE 20 – Aynı Tebliğin 22 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 22 – (1) Bu Tebliğde yer alan sınırlamalar saklı kalmak üzere, ortaklıklar

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

merkezi, otel, lojistik merkezi, depo, park, hastane ve benzeri her türlü gayrimenkulü satın alabilir,
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satabilir, kiralayabilir, kiraya verebilir ve satın almayı veya satmayı vaad edebilirler. Şu kadar
ki münhasıran altyapı yatırım ve hizmetlerinden oluşan portföyü işletecek ortaklıklar bu bentte
yer alan işlemleri gerçekleştiremezler.

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

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

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

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

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

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

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

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

h) Özel düzenlemeler saklı kalmak kaydıyla Yap-İşlet-Devret modeliyle geliştirilecek
projeleri, birinci fıkranın (d) bendinde belirtilen şartların sağlanması koşuluyla kendisi veya
başkaları lehine üst hakkı tesis ettirmek suretiyle gerçekleştirebilirler. 4 üncü maddenin üçüncü
fıkrası saklıdır.

ı) Mülkiyetlerini edinmek kaydıyla yurt dışındaki gayrimenkullere ve yabancı sermaye
piyasası araçlarına yatırım yapabilirler. 4 üncü maddenin üçüncü fıkrası saklıdır.

i) Gayrimenkullere ve gayrimenkul projelerine ilişkin ayni haklar Medeni Kanun hü-
kümlerine göre tesis edilir. İrtifak haklarından tapuya tescil edilmesi şartıyla yalnızca intifa
hakkı, devre mülk irtifakı ve üst hakkı tesis ettirilebilir. Üst hakkı ve devre mülk hakkının dev-
redilebilmesine ilişkin olarak bu hakları doğuran sözleşmelerde herhangi bir sınırlama getiri-
lemez. Ancak özel kanun hükümleri saklıdır.
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j) Herhangi bir şekilde, devredilebilmesi konusunda bir sınırlamaya tabi olan varlıklara
ve haklara yatırım yapamazlar. Yüksek Planlama Kurulundan izin alınması şartı bu hüküm
kapsamında devir kısıtı olarak değerlendirilmez.

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

l) Hiçbir şirkette sermaye veya oy haklarının %5’inden fazlasına sahip olamazlar. Or-
taklığın tek bir şirketteki para ve sermaye piyasası araçları yatırımlarının toplamı ortaklığın
aktif toplamının %10’unu aşamaz.

m) Altın, kıymetli madenler ve diğer emtialar ile bunlara dayalı vadeli işlem sözleşme-
lerine yatırım yapamazlar.

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

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

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

mak üzere varlıkların portföye alımı ve portföyden satımı sırasında varlık değerinin %3’ünü
aşan komisyon ücreti ve benzeri giderler yapamazlar. Bu hüküm münhasıran altyapı yatırım
ve hizmetlerinden oluşan portföyü işletecek ortaklıklar için uygulanmaz.

r) Ortaklık portföyüne dahil edilecek gayrimenkullerin tapudaki niteliğinin, fiili kulla-
nım şeklinin ve portföye dahil edilme niteliğinin birbiriyle uyumlu olması esastır.

s) Münhasıran altyapı yatırım ve hizmetlerinden oluşan portföyü işletecek ortaklıklarca
ayrıca aşağıdaki esaslara uyulur;

1) Altyapı yatırım ve hizmetlerine ilişkin projelerin portföye dahil edilmeden önce kap-
samlı talep, nakit akımı ve risk analizlerini de içeren ekonomik ve mali fizibilite etütlerinin
yapılmış ve ilgili mevzuata göre onaylanmış olması, bunlara ilaveten yatırımların değerleme-
lerinin de yapılmış olması gereklidir.

2) Gerçekleştirilecek veya yatırım yapılacak projelerin ilgili mevzuat uyarınca gerekli
tüm izinlerinin alınmış, projesinin hazır ve onaylanmış, proje kapsamında ihtiyaç duyulan arazi
ve zemin etütlerinin yapılmış, projenin çevresel ve kültürel varlıklara etkilerinin değerlendi-
rilmiş ve gerekli önlemlerin alınmış, yasal gerekliliği olan tüm belgelerin tam ve doğru olarak
mevcut olduğu hususlarının gayrimenkul değerleme kuruluşları veya ilgili kamu kurum ve ku-
ruluşları tarafından tespit edilmiş olması gereklidir.
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3) Altyapı yatırım ve hizmetleri ile projelerinin genel kamu yararına hizmet eden ve
sosyoekonomik faydaları bulunan nitelik taşımalarına, uzun dönemli, kârlı ve öngörülebilir
nakit akımlarına sahip olmalarına özen gösterilmesi gereklidir.

4) Özel mevzuat hükümleri saklı kalmak kaydıyla; özelleştirme, Yap-İşlet-Devret mo-
deli veya diğer kamu-özel işbirliği modelleri kapsamındaki altyapı yatırım ve hizmetlerine ya-
tırım yapılabilir.

5) Özel mevzuat hükümleri saklı kalmak kaydıyla; merkezi yönetim kapsamındaki ka-
mu idareleri, sosyal güvenlik kurumları, mahalli idareler ve kamu iktisadi teşebbüsü tarafından
yürütülen altyapı yatırım ve hizmetlerine yatırım yapılabilir.

6) Yurtdışında gerçekleştirilen altyapı yatırım ve hizmetleri ile bunlara ilişkin projelere
yatırım yapılamaz.

7) Altyapı yatırımı veya hizmeti kapsamındaki tesislerin işletmeciliğini yürütmek üzere
işletmeci şirket kurulabilir, kurulmuş olanlara iştirak edilebilir.

8) Ortak olmak veya borçlanma aracı satın almak suretiyle altyapı şirketlerine yatırım
yapılabilir.

9) Ortak olmak veya borçlanma aracı satın almak suretiyle münhasıran altyapı yatırım
ve hizmetlerinden oluşan portföyü işleten diğer ortaklıklara yatırım yapılabilir.”

MADDE 21 – Aynı Tebliğin 23 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a), (c) ve (ç) bentleri
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“a) 5411 sayılı Bankacılık Kanununda tanımlandığı üzere mevduat veya katılım fonu
toplayamazlar ve mevduat veya katılım fonu toplama sonucunu verecek iş ve işlemler yapa-
mazlar.”

“c) Hiçbir şekilde gayrimenkullerin, altyapı yatırım ve hizmetlerinin inşaat işlerini ken-
dileri üstlenemez, bu amaçla personel ve ekipman edinemezler. Yürütülen projelerin kontrol
işleri dahili olarak yürütülecekse bu amaçla istihdam edilen personel kapsam dışındadır.”

“ç) Hiçbir surette otel, hastane, alışveriş merkezi, iş merkezi, ticari parklar, ticari de-
polar, konut siteleri, süper marketler ve bunlara benzer nitelikteki gayrimenkulleri ticari mak-
satla işletemez ve bu amaçla personel istihdam edemezler. Ancak, 27 nci maddenin ikinci,
üçüncü ve dördüncü fıkraları kapsamındaki faaliyetler ve bu faaliyetler nedeniyle istihdam edi-
len personel bu bent kapsamında değerlendirilmez.”

MADDE 22 – Aynı Tebliğin 24 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 24 – (1) Ortaklıklar;
a) Gayrimenkullere, gayrimenkul projelerine ve gayrimenkule dayalı haklara aktif top-

lamının en az %51’i oranında yatırım yapmak zorundadırlar. Şu kadar ki münhasıran altyapı
yatırım ve hizmetlerinden oluşan portföyü işletecek ortaklıkların aktif toplamının en az
%75’inin bu varlıklardan oluşması zorunludur. %75 oranının hesaplanmasında 22 nci maddenin
birinci fıkrasının (s) bendinin (8) ve (9) numaralı alt bentlerinde yer alan varlıklar da dikkate
alınır.

b) 22 nci maddenin birinci fıkrasının (k) bendinde yer verilen varlıklar ile 28 inci mad-
dede belirtilen iştiraklerin tamamına, münhasıran altyapı yatırım ve hizmetlerinden oluşan port-
föyü işletecek ortaklıklarda en fazla aktif toplamının %25’i, diğer ortaklıklarda ise en fazla
aktif toplamının %49’u oranında, bu varlıklar içerisinde yer alan yatırım amaçlı Türk Lirası
cinsinden vadeli mevduat veya katılma hesabı, yabancı para cinsinden vadeli ve vadesiz mev-
duat veya özel cari ve katılma hesabına ise en fazla aktif toplamının %10’u oranında yatırım
yapabilirler. Portföye alınan varlıkların veya projelerin maliyetlerine ilişkin bedel ödemeleri
belirli hakedişler karşılığında veya taksitler halinde yapılıyorsa, bunlara karşılık gelen nakit
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fazlaları da 22 nci maddenin birinci fıkrasının (k) bendinde yer verilen varlıklar aracılığıyla
değerlendirilebilir. Finansal tabloların hazırlandığı yıl ile takip eden iki yıl içerisinde bu kap-
samda yapılacak harcamaların tutarı, birinci fıkranın (a) bendinde yazılı oranların hesaplan-
masında, portföyde yer alan 22 nci maddenin birinci fıkrasının (k) bendinde yer verilen var-
lıkların toplam tutarından indirilir ve birinci fıkranın (a) bendi kapsamında yapılacak hesapla-
maya dahil edilir. Ancak, finansal tablonun hazırlandığı tarihten önceki dönemlere ilişkin plan-
lanan harcamalardan gerçekleştirilmemiş olanlar, indirim konusu yapılamaz. Belirtilen indiri-
min yapılabilmesi için projenin finansal tablolara dahil edilmesinden önce, projenin tamam-
lanmasına kadar olan süre için planlanan yıllık harcama tutarları Kurula bildirilir. Harcamalara
ilişkin planlarda yapılan değişiklikler nedeniyle, söz konusu oranların hesaplanmasında dikkate
alınmak üzere önceden Kurula bildirilmiş olan tutarın değiştirilmesi Kurul iznine tabidir.

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

ç) Ortaklıkların hesap dönemi sonunda hazırlayıp kamuya açıkladıkları finansal tablo-
larına göre birinci fıkranın (a) bendinde tanımlanan asgari oranın sağlanamaması durumunda,
ortaklığın talebi üzerine Kurulca uygun görülmesi halinde söz konusu oranın sağlanması için
aykırılığın oluştuğu hesap döneminin sonundan itibaren ortaklıklara bir yıl süre verilebilir. Ku-
rulca verilen sürenin sonunda da asgari oranın sağlanamaması halinde, sürenin bitiminden iti-
baren en geç üç ay içinde ortaklıkların esas sözleşme hükümlerini gayrimenkul yatırım ortaklığı
faaliyetini kapsamayacak şekilde değiştirmek üzere Kurula başvurmaları gerekmekte olup bu
değişikliklerin yapılmaması halinde gayrimenkul yatırım ortaklığı TTK’nın 529 uncu madde-
sinin birinci fıkrasının (b) ve (c) bentleri hükümleri gereğince sona ermiş sayılır. Şu kadar ki,
münhasıran altyapı yatırım ve hizmetlerinden oluşan portföyü işletecek ortaklıklarda birinci
fıkranın (a) bendinde belirtilen %75’lik oranın altyapı yatırımlarının tamamlanması, imtiyaz
süresinin veya kullanım hakkının dolması gibi nedenlerle sağlanamaması durumunda, ortaklı-
ğın talebi üzerine Kurulca uygun görülmesi halinde söz konusu oranın sağlanması için olayın
gerçekleştiği hesap dönemi sonundan itibaren iki yıl süre verilebilir. Ancak bu süre %75’lik
oranın sağlanamadığı yıl da dahil olmak üzere son 5 yıl içinde en fazla bir defa kullanılabilir.
Kurulca verilen sürenin sonunda da asgari %75’lik oranın sağlanamaması halinde, sürenin bi-
timinden itibaren en geç üç ay içinde ortaklıkların esas sözleşme hükümlerini gayrimenkul ya-
tırım ortaklığı faaliyetini kapsamayacak şekilde değiştirmek üzere Kurula başvurmaları gerek-
mekte olup bu değişikliklerin yapılmaması halinde ortaklık TTK’nın 529 uncu maddesinin bi-
rinci fıkrasının (b) ve (c) bentleri hükümleri gereğince sona ermiş sayılır.

d) Münhasıran altyapı yatırım ve hizmetlerinden oluşan portföyü işletecek ortaklıklar
dışında kalan ortaklıklar 22 nci maddenin birinci fıkrasının (ı) bendinde belirtilen yabancı gay-
rimenkuller ve yabancı sermaye piyasası araçları ile 28 inci maddenin birinci fıkrasının (ç)
bendinde belirtilen iştiraklere aktif toplamının en fazla %49’u oranında yatırım yapabilirler.”

MADDE 23 – Aynı Tebliğin 25 inci maddesinin birinci, ikinci ve üçüncü fıkraları aşa-
ğıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Ortaklıklar, portföylerini yeterli sayıda personel istihdam etmek suretiyle kendileri
yönetirler. Proje geliştirme ve kontrol hizmetleri de dahil olmak üzere ortaklık portföyünün
geliştirilmesi ve alternatif imkanların araştırılmasına yönelik danışmanlık hizmetleri ortaklık
dışından, bu işlerde uzmanlaşmış şirketlerden alınabilir.”
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“(2) Ortaklık tarafından portföy ile ilgili olarak, ilişkili taraflardan danışmanlık hizmeti
alınması halinde, bu hizmetler kapsamında danışman şirketlere ödenecek komisyon ve ücretler
için Kurulca üst sınır belirlenebilir. Danışman şirket ile işletmeci şirket sıfatı aynı kişide birle-
şemez.”

“(3) Aktif toplamının %10’unu aşması halinde ortaklıklar; portföylerinin para ve ser-
maye piyasası araçlarından oluşan kısmını, bünyesinde Kurulun lisanslama düzenlemeleri çer-
çevesinde lisans belgesine sahip yeterli sayıda portföy yöneticisi istihdam etmek suretiyle ken-
dileri yönetebilecekleri gibi, esas sözleşmelerinde hüküm bulunmak ve Kurulun onayını almak
kaydıyla ve imzalanacak bir sözleşme kapsamında, portföy yönetim şirketlerinden portföy yö-
netimi veya yatırım danışmanlığı hizmeti alabilirler. Bu durumlarda Kurulun portföy yöneti-
ciliğine ve yatırım danışmanlığına ilişkin düzenlemelerine uyulması zorunludur.”

MADDE 24 – Aynı Tebliğin 27 nci maddesinin birinci ve üçüncü fıkraları aşağıdaki
şekilde değiştirilmiş, aynı maddeye aşağıdaki dördüncü fıkra eklenmiştir.

“(1) Ortaklık portföyünde yer alan gayrimenkullere ve/veya altyapı yatırım ve hizmet-
lerine ilişkin işletme hizmetleri işletmeci şirketlerden alınır.”

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

“(4) Münhasıran altyapı yatırım ve hizmetlerinden oluşan portföyü işletecek ortaklıklar,
mülkiyetinde bulunan altyapı tesislerine ilişkin üretim lisansına veya benzeri başka imtiyazlara
sahip olmak koşuluyla söz konusu tesislerde gerçekleştirilecek anılan lisansa ve/veya imtiyaza
bağlı faaliyetleri doğrudan kendisi yürütebilir.”

MADDE 25 – Aynı Tebliğin 28 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 28 – (1) Ortaklıklar, sadece;
a) İşletmeci şirketlere,
b) Diğer gayrimenkul yatırım ortaklıklarına,
c) Yap-işlet-devret projeleri kapsamında kurulan şirketlere,
ç) Belirli gayrimenkullerin ya da gayrimenkule dayalı hakların portföye alınması ama-

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

ketin tabi olduğu mevzuat hükümlerine göre hazırlanan finansal tablolarında yer alan aktif top-
lamının devamlı olarak en az %75’ini oluşturduğu Türkiye’de kurulu şirketlere,

e) Portföylerinde yer alan ve/veya yer alması planlanan gayrimenkul, gayrimenkule da-
yalı hak veya gayrimenkul projelerine ilişkin yol, su, elektrik, gaz, kanalizasyon, peyzaj, çevre
gibi hizmetlerin ilgili mevzuatta yer alan yasal zorunluluklar gereği yalnızca bu hizmetlerin
yerine getirilmesi amacıyla sınırlı olarak kurulmuş veya kurulacak şirketler tarafından gerçek-
leştirilmesinin zorunlu olması halinde bu şirketlere

iştirak edebilirler.
(2) Münhasıran altyapı yatırım ve hizmetlerinden oluşan portföyü işleten ortaklıklar

ise;
a) İşletmeci şirketlere,
b) Altyapı şirketlerine,
c) Münhasıran altyapı yatırım ve hizmetlerinden oluşan portföyü işleten diğer ortak-

lıklara,
ç) Yap-işlet-devret projeleri ve diğer kamu özel işbirliği modelleri kapsamında kurulan

şirketlere
iştirak edebilir.
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(3) Bu madde kapsamında iştiraklere yapılacak yatırımlarda 22 nci maddenin birinci
fıkrasının (l) ve (n) bentleri uygulanmaz.

(4) Ortaklıklar tarafından işletmeci şirketlere yapılacak iştirak, ortaklıkların hesap dö-
nemi sonunda hazırlayıp kamuya açıkladıkları finansal tablolarında yer alan aktif toplamının
%10’undan fazla olamaz.”

MADDE 26 – Aynı Tebliğin 29 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 29 – (1) Ortaklık portföyünde yer alan arsa, arazi, haklar ve henüz inşaatına

başlanmamış projeler ve sermaye piyasası araçları hariç olmak üzere tüm varlıkların oluşabi-
lecek her tür hasara karşı rayiç değerleri dikkate alınarak sigortalanması zorunludur. Münha-
sıran altyapı yatırım ve hizmetlerinden oluşan portföyü işleten ortaklıklarda sigorta yaptırılması
ihtiyaridir.”

MADDE 27 – Aynı Tebliğin 31 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 31 – (1) Ortaklıklar, fon ihtiyaçlarını veya portföyleri ile ilgili maliyetleri

karşılamak amacıyla hesap dönemi sonunda hazırlayıp kamuya açıkladıkları konsolide olmayan
veya bireysel finansal tablolarında yer alan öz sermayelerinin beş katı kadar kredi kullanabi-
lirler. Söz konusu kredilerin üst sınırının hesaplanmasında ortaklığın finansal kiralama işlem-
lerinden doğan borçları ve gayri nakdi kredileri de dikkate alınır.

(2) Ortaklıklar sermaye piyasası mevzuatındaki sınırlamalar dahilinde borçlanma aracı
ihraç edebilirler. Ancak ihraç edecekleri borçlanma araçları için sermaye piyasası mevzuatı
uyarınca hesaplanacak ihraç limitinden birinci fıkrada bahsedilen krediler düşülür.

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

(4) Kurul, münhasıran altyapı yatırım ve hizmetlerinden oluşan portföyü işleten ortak-
lıklar için altyapı yatırım ve hizmetlerinin niteliğini dikkate almak suretiyle borçlanma sınırını
artırabilir.”

MADDE 28 – Aynı Tebliğin 32 nci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiş-
tirilmiştir.

“(1) Ortaklığın yürüttüğü projelerin her türlü inşaat işleri ile ihzarat, imalat, sondaj, te-
sisat, değiştirme, iyileştirme, yenileştirme, geliştirme, montaj ve benzeri yapım işlerinin taraf-
ların inşaat işlerinden doğan karşılıklı hak ve yükümlülüklerini içeren bir sözleşme dahilinde
müteahhitlerce yapılması zorunludur.”

MADDE 29 – Aynı Tebliğin 33 üncü maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde de-
ğiştirilmiştir.

“(2) Adi ortaklık tarafından yürütülecek projelere ilişkin inşaat işlerinin 32 nci madde
hükümleri kapsamında, müteahhitlerce yapılması zorunludur.”

MADDE 30 – Aynı Tebliğin 34 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 34 – (1) Ortaklıklar aşağıda sayılan işlemler için, işleme konu olan varlık-

ların ve hakların rayiç değerlerini ve rayiç kira bedellerini tespit ettirmekle yükümlüdürler.
a) Gayrimenkuller, gayrimenkule dayalı haklar, gayrimenkul projeleri, altyapı yatırım

ve hizmetleri ile projelerinin portföye dahil edilmesi veya portföyden çıkarılması,
b) Portföyde yer alan gayrimenkullerin kiraya verilmesi,
c) Kiraya verilmek üzere gayrimenkul kiralanması,
ç) Portföyde yer alan gayrimenkullerden kiraya verilenlerin kira sözleşmelerinin yeni-

lenmesi veya uzatılması,

Sayfa : 70                               RESMÎ GAZETE                                 23 Ocak 2014 – Sayı : 28891

Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 70



d) Gayrimenkul ipoteği kabul edilmesi,
e) Projelerin inşaatına başlanabilmesi için, yasal prosedüre uyulduğunun ve gerekli bel-

gelerin tam ve doğru olarak mevcut olduğunun tespit edilmesi,
f) Kurulca değerleme yaptırılması uygun görülecek diğer varlıkların portföye dahil edil-

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

nedenle rayiç değeri tespit edilmemiş olan varlıkların yıl sonu değerlerinin tespiti,
ğ) (a) bendinde yer alan varlıkların niteliğinin veya cinsinin değiştirilmesi,
h) Ortaklığa ayni sermaye konulması.
(2) Portföye alınacak varlıkların ve hakların rayiç değerleri ile rayiç kira bedellerinin

değer tespitinin Kurulca nitelikleri belirlenen kurum ve kuruluşlara yaptırılması zorunludur.
(3) Birinci fıkranın (g) bendi kapsamında yapılacak değer tespitlerinde, gayrimenkul

değerlemesinin en geç ilgili yılın son günü itibarıyla tamamlanmış olması zorunludur.
(4) Yapılacak değerleme çalışmalarının bitiş tarihi ile rapor tarihi arasındaki sürenin

beş iş gününü aşmaması ve gayrimenkul değerleme raporunun rapor tarihini takip eden iki iş
günü içinde ortaklığa teslimi zorunludur.

(5) Üçüncü ve dördüncü fıkrada yer alan hükümlere, ortaklık ile gayrimenkul değerleme
kuruluşu arasında yapılacak sözleşmede yer verilir.

(6) Münhasıran altyapı yatırım ve hizmetlerinden oluşan portföyü işleten ortaklıkların
portföyünde yer alan altyapı yatırım ve hizmetlerine ilişkin gayrimenkul ve gayrimenkule da-
yalı haklar dışındaki varlıkların portföye dahil edilmesinde, portföyden çıkarılmasında, kiraya
verilmesinde ve kiralanmasında değerlemeye ilişkin usul ve esaslar Kurulca belirlenir.”

MADDE 31 – Aynı Tebliğin 35 inci maddesi başlığıyla beraber aşağıdaki şekilde de-
ğiştirilmiştir.

“Gayrimenkul değerleme kuruluşunun seçimi
MADDE 35 – (1) 34 üncü madde uyarınca değer tespiti yapacak olan gayrimenkul de-

ğerleme kuruluşlarının;
a) Kurulca listeye alınmış olması,
b) 21 inci maddenin (a) bendinde sayılan taraflardan, sermaye piyasası mevzuatı çer-

çevesinde gayrimenkul değerleme kuruluşlarına ilişkin Kurul düzenlemelerinde yer alan hü-
kümler çerçevesinde bağımsız olması

gerekir.
(2) Ortaklıkların hesap döneminin bitimini takip eden bir ay içerisinde, portföyünde 34 üncü

madde uyarınca değerleme yaptırılması gereken her bir varlık için değerleme hizmeti alınacak
bir değerleme kuruluşunu ve portföyüne o yıl içerisinde alınabilecek ve değerleme gerektirecek
varlıklar için değerleme hizmeti alınacak en fazla iki adet değerleme kuruluşunu yönetim kurulu
kararı ile belirlemeleri, söz konusu yönetim kurulu kararını Kurulun özel durumların kamuya
açıklanmasına ilişkin düzenlemeleri çerçevesinde kamuya açıklamaları ve bir örneğini Kurula
göndermeleri gerekmektedir. Belirlenen değerleme kuruluşları ancak değiştirilme gerekçesinin
Kurula gönderilmesini müteakip Kurul onayı ile değiştirilebilir.

(3) Ortaklıklar, portföylerinde değerleme yaptırılması gereken her bir varlık için aynı
gayrimenkul değerleme kuruluşundan üst üste en fazla üç yıl hizmet alabilirler. Üç yıllık sürenin
dolmasından sonra ortaklığın aynı gayrimenkul değerleme kuruluşundan tekrar hizmet alabil-
mesi için en az iki yılın geçmesi zorunludur.
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(4) Yurt dışındaki gayrimenkullerle ilgili olarak 34 üncü madde kapsamında yapılacak
değerlemelerde, birinci fıkranın (a) bendindeki şart aranmaz. Ancak, yurtdışında yer alan gay-
rimenkullere ilişkin olarak yapılacak değerlemenin, varsa Kurulun muadili olan kurum liste-
sinde yer alan değerleme kuruluşlarına yaptırılması zorunludur.

(5) Bu maddeye aykırı olarak yapılacak işlemlerden ortaklık yönetim kurulu veya yö-
netim kurulunca yetkilendirilmiş olması halinde ilgili murahhas üye sorumludur.”

MADDE 32 – Aynı Tebliğin 36 ncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 36 – (1) 34 üncü madde uyarınca hazırlanacak değerleme raporlarında, ser-

maye piyasası mevzuatı çerçevesinde gayrimenkul değerleme hizmeti verecek kuruluşlar ile
bu kuruluşların Kurulca listeye alınmalarına ve sermaye piyasasında uluslararası değerleme
standartlarına ilişkin Kurul düzenlemelerinde yer alan esaslara uyulur.”

MADDE 33 – Aynı Tebliğin 37 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 37 – (1) Ortaklığın portföyünde yer alan veya alması planlanan gayrimen-

kuller, gayrimenkul projeleri, gayrimenkule dayalı haklar, altyapı yatırım ve hizmetlerine ilişkin
olarak yapılacak alım satım, kiralama ve benzeri işlemler tespit edilen ekspertiz değerleri dik-
kate alınarak gerçekleştirilir. Mevcut piyasa veya ödeme koşulları dikkate alınarak yapılacak
alım işlemlerinde ekspertiz değerlerinden daha yüksek, satım ve kiralama işlemlerinde ise eks-
pertiz değerinden daha düşük değerler esas alınırsa, bu durumun Kurulun özel durumların ka-
muya açıklanmasına ilişkin düzenlemeleri çerçevesinde kamuya açıklanması ve yapılacak ilk
genel kurul toplantısının gündemine alınarak ortaklara bilgi verilmesi zorunludur.

(2) Ortaklık portföyündeki varlıkların uzun süreli kiralama sözleşmesine konu edilme-
leri durumunda, beş yıllık dönemler itibarıyla kira ekspertiz değerleri 36 ncı madde kapsamında
hazırlanacak bir değerleme raporu ile tespit ettirilir ve ekspertiz değerinden düşük kiralama iş-
lemi söz konusu ise, bu durum Kurulun özel durumların kamuya açıklanmasına ilişkin düzen-
lemeleri çerçevesinde kamuya açıklanır ve yapılacak ilk genel kurul toplantısının gündemine
alınarak ortaklara bilgi verilir.”

MADDE 34 – Aynı Tebliğin 38 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 38 – (1) Ortaklıkların, finansal tablolarının hazırlanmasında ve kamuya açık-

lanmasında, Kurulun finansal raporlamaya ilişkin genel düzenlemelerine uyulur.
(2) Konsolide olmayan veya bireysel finansal tablolarda, bu Tebliğde belirtilen portföy

sınırlamalarının kontrolüne ilişkin bilgilere, Ek’te yer alan dipnot formatı ve buna ilişkin açık-
lamalar çerçevesinde Kurulca belirlenen şekilde yer verilir.”

MADDE 35 – Aynı Tebliğin 39 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 39 – (1) Ortaklıklarca, Kurul düzenlemeleri çerçevesinde hazırlanan yönetim

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

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

kontrolüne ilişkin bilgilere,
f) Münhasıran altyapı yatırım ve hizmetlerinden oluşan portföyü işletecek ortaklıklar

tarafından ayrıca portföylerinde yer alan altyapı yatırım ve hizmetlerine ilişkin olarak;
1) Kamu özel sektör ortaklığı ile yapılan projelerde kamunun ve özel sektörün hakları,

yükümlülükleri, risk ve yarar paylaşım süreçlerine,
2) Yatırımın kamuya devir esaslarına,
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3) Projelere ilişkin finansman kaynakları, varsa kamu garantileri, destekleri, ödeme
planlarına ilişkin esaslara,

4) Projelerin gerçekleşme planları, fizibilite raporları, nakit akımlarına ilişkin genel de-
ğerlendirmelere,

5) Proje ile ilgili olabilecek sosyal ve ekonomik taraflara
yer verilir.
(2) Yönetim kurulu faaliyet raporları Kurul düzenlemelerinde belirtilen sürelerde ve

şekilde kamuya açıklanır. Söz konusu rapor aynı zamanda ortaklık merkezinde ve internet si-
tesinde yatırımcıların incelemesi için hazır bulundurulur. Ayrıca talep etmeleri halinde mas-
rafları ortaklarca karşılanmak üzere ortaklara da gönderilir. Yönetim kurulu faaliyet raporları
en az on yıl süreyle ortaklık nezdinde saklanır.”

MADDE 36 – Aynı Tebliğin 40 ıncı maddesi aşağıdaki gibi değiştirilmiştir.
“MADDE 40 – (1) Ortaklıklar;
a) Bu Tebliğ hükümleri uyarınca veya ihtiyari olarak hazırlanan ortaklık portföyünde

yer alan varlıklara ilişkin değerleme raporlarını ekleriyle birlikte, kendilerine teslimini,
b) Gayrimenkullerin, gayrimenkule dayalı hakların, gayrimenkul projelerinin, altyapı

yatırım ve hizmetlerin ve iştirak paylarının portföye dahil edilmesi veya portföyden çıkarıl-
masına ilişkin yönetim kurulu kararını, alınmasını,

c) Projelere ilişkin fizibilite raporunu, projeye ilişkin yasal izinlerin alınmasını,
ç) 26 ncı madde kapsamında imzaladıkları sözleşmeleri, imzalanmasını,
d) 22 nci maddenin (e) bendi uyarınca üzerinde proje geliştirilecek her bir ipotekli ar-

sanın ipotek bedelinin, ilgili arsa için en son hazırlanan değerleme raporunda ulaşılan arsa de-
ğerine oranını ve bu kapsamdaki ipotekli arsaların ipotek bedellerinin toplamının ortaklığın
kamuya açıkladığı bağımsız denetimden geçmiş son finansal tablosunda yer alan aktif topla-
mına oranını gösterir bilgileri, sözleşmelerin imzalanmasını,

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

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

(2) 34 üncü madde uyarınca hazırlanan değerleme raporlarının, ekleri hariç, kendilerine
teslimini takip eden üç iş günü içinde; 38 inci maddenin birinci ve ikinci fıkralarında sayılan
finansal tabloların ise Kurulun finansal tablolarına ilişkin düzenlemelerinde belirtilen sürelerde
KAP’ta ilan edilmesi zorunludur. Bu raporların birer örnekleri ortaklık merkezinde yatırımcı-
ların incelemesi için hazır bulundurulur, talep etmeleri halinde masrafları ortaklarca karşılan-
mak üzere ortaklara da gönderilir.

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

a) Birinci fıkranın (c), (ç) ve (d) bentleri kapsamına giren işlemlerini konuya ilişkin
olarak Kurula yapılacak bildirimle eş zamanlı olarak,

b) 24 üncü maddenin birinci fıkrasının (ç) bendi kapsamına girip asgari oranları sağla-
yamamaları halinde bu durumun gerekçelerini ve bu durumun düzeltilmesi için uygulayacakları
planlarını, hesap dönemi sonuna ilişkin finansal tablosunun kamuya açıklanmasını takip eden
3 iş günü içinde,

c) İlişkili taraflardan danışmanlık, işletmecilik veya inşaat hizmetleri alınması duru-
munda; alınan hizmetin türüne ve niteliğine, hizmet alınan şirkete, ortaklıkla hizmet alınan şir-
ket arasındaki ilişkinin niteliğine, sözleşme tarihine, sözleşme süresine, hizmetin portföyde yer
alan hangi varlıklarla ilgili olduğuna ve ödenen ücrete ilişkin bilgileri, hizmet sözleşmesinin
imzalanmasını takip eden 3 iş günü içinde,
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ç) 37 nci maddenin birinci fıkrası kapsamına giren işlemleri, alım, satım veya kiralama
işleminin yapılmasını takip eden ilk iş günü içinde,

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

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

Ortaklık değerinin tespiti, Kurulun konuya ilişkin düzenlemeleri çerçevesinde hazırlanacak bir
rapor ile yapılır ve bu değer ancak söz konusu raporla birlikte kamuya açıklanabilir. Bu şekilde
kamuya açıklanacak ortaklık değerinin dışında, bu kapsamda değerlendirilebilecek başkaca bir
değer açıklaması yapılamaz. Kurulun finansal raporlamaya ilişkin düzenlemeleri çerçevesinde
finansal raporlardan türetilmiş özet bilgilerin kamuya açıklanması durumları saklıdır.

(5) Ortaklıkların 28 inci madde kapsamındaki yatırımlara ilişkin alış ve satış işlemle-
rinde, Kurulun değerlemeye ilişkin düzenlemeleri çerçevesinde, Kurulca nitelikleri belirlenen
kuruluşlara değerleme yaptırılması, değerleme sonuçlarına, satın alma veya satış tutarına, satın
alma tutarının değerleme raporunda belirtilen tutarın üstünde ve satış tutarının değerleme ra-
porunda belirtilen tutarın altında gerçekleşmesi durumunda bunun gerekçesine ilişkin olarak
KAP’ta açıklama yapılması, satın alma tutarının değerleme raporunda belirtilen tutarın üstünde
ve satış tutarının değerleme raporunda belirtilen tutarın altında gerçekleşmesi durumunda ya-
pılacak ilk genel kurul toplantısının gündeminde yer verilerek bu hususların ortakların bilgisine
sunulması zorunludur.

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

MADDE 37 – Aynı Tebliğin 44 üncü maddesinin üçüncü ve beşinci fıkraları aşağıdaki
şekilde değiştirilmiş, aynı maddeye aşağıdaki altıncı fıkra eklenmiştir.

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

“(5) Gayrimenkul yatırım ortaklığı statüsünden çıkılmasına ilişkin Kurul izninin ortak-
lık tarafından tebellüğ edildiği tarihi takip eden üç ay içerisinde gayrimenkul yatırım ortaklığı
statüsünden çıkma sonucunu doğuracak esas sözleşme değişikliklerinin ortaklık genel kurul
toplantısında karara bağlanmaması halinde gayrimenkul yatırım ortaklığı statüsünden çıkılma-
sına ilişkin Kurul izni geçersiz hale gelir.”

“(6) Bu madde kapsamında yapılacak işlemler bakımından ayrılma hakkı doğmaz.”
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MADDE 38 – Aynı Tebliğe 44 üncü maddeden sonra gelmek üzere aşağıdaki 44/A
maddesi eklenmiştir.

“Gayrimenkul yatırım ortaklığı olarak faaliyette bulunma hakkının ortadan
kalkması

MADDE 44/A – (1) Ortaklıkların;
a) Süreli olarak kuruldukları durumlarda esas sözleşmede belirtilen süre dolduğu halde

süre uzatımı talebi ile Kurula başvurulmaması,
b) Münhasıran altyapı yatırım ve hizmetlerinden oluşan portföyü işletmek amacıyla

kurulmaları durumunda, portföydeki altyapı yatırım faaliyetine ilişkin lisans iptali, idare ile
yapılan sözleşmelerin feshi ve sözleşme süresinin sona ermesi veya projenin tamamlanması
gibi ortaklığın amaç ve faaliyet konusunun tamamlanması veya faaliyetinin gerçekleştirilme-
sinin olanaksız hale gelmesine neden olan bir durumunun ortaya çıkması halinde gayrimenkul
yatırım ortaklığı olarak faaliyette bulunma hakları ortadan kalkar. Ortaklıklar, bu durumun or-
taya çıktığı tarihten itibaren en geç üç ay içinde esas sözleşme hükümlerini gayrimenkul yatırım
ortaklığı olarak faaliyette bulunmayacak şekilde değiştirmek üzere Kurula başvurmakla yü-
kümlüdürler. Ortaklıklar bu değişiklikleri yapmadığı takdirde, TTK’nın 529 uncu maddesinin
birinci fıkrasının (b) ve (c) bentleri hükümleri gereğince sona ermiş sayılır.”

MADDE 39 – Aynı Tebliğin 45 inci maddesine aşağıdaki ikinci fıkra eklenmiştir.
“(2) Ortaklıklar, paylarının halka arzından veya nitelikli yatırımcıya satışından önce

nakit kar payı dağıtımı yapamazlar.”
MADDE 40 – Aynı Tebliğin 48 inci maddesine aşağıdaki ikinci fıkra eklenmiştir.
“(2) Münhasıran altyapı yatırım ve hizmetlerinden oluşan portföyü işletecek ortaklık-

ların paylarının halka arzından veya nitelikli yatırımcıya satışından önce sermaye artırımı ya-
pılması halinde, yapılacak ilk sermaye artırımında, ortaklık sermayesini temsil eden paylar ile
ihraç edilecek payların tamamının nominal değeri üzerinden Kurul ücreti alınır. Payların halka
arzından veya nitelikli yatırımcıya satışından önce yapılacak daha sonraki sermaye artırımla-
rında ihraç edilecek payların nominal değeri üzerinden Kurul ücreti alınır.”

MADDE 41 – Aynı Tebliğin 49 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 49 – (1) Kurul bu Tebliğde yer alan tutarları her yıl yeniden belirleyebilir.

Bu durumda yeniden belirlenmiş tutarlar Kurul Bülteni ile ilan edilir.”
MADDE 42 – Aynı Tebliğin 50 nci maddesi başlığıyla birlikte aşağıdaki şekilde de-

ğiştirilmiştir.
“Bildirim yükümlülüğü ve diğer hükümler
MADDE 50 – (1) Ortaklık;
a) Ortaklığa murahhas üye tayinine ve bunların yetki ve sorumluluklarının belirlenme-

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

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

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

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

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

ile bunların ortaklık aleyhine açtığı dava ve takipleri ve sonuçlarını öğrendikleri tarihi izleyen,
f) Bu Tebliğ uyarınca yapılan ilanların yayımlandığı gazeteleri, ilanı izleyen
10 iş günü içinde Birliğe bildirmek zorundadır.
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(2) Birlik ve SPL bu Tebliğ uyarınca kendilerine yapılan bildirimler kapsamında bir
veri tabanı oluşturur ve söz konusu veri tabanını anlık olarak birbirlerinin ve Kurulun erişimine
açar. Birliğe ve SPL’ye yapılacak tüm bildirimler elektronik imzalı olarak da alınabilir.

(3) Birlik, bu madde uyarınca kendisine yapılan bildirimler kapsamında ortaklık, yö-
netim kurulu üyeleri ve personeli hakkında bu Tebliğ hükümlerine aykırı bir durum tespit et-
mesi halinde üç iş günü içinde Kurula yazılı olarak bildirimde bulunur.

(4) Ortaklıklara ilişkin olarak bu Tebliğde hüküm bulunmayan hallerde Kanun, TTK
ve ilgili mevzuat hükümlerine uyulur.”

MADDE 43 – Aynı Tebliğin geçici 1 inci maddesinin birinci ve ikinci fıkrası aşağıdaki
şekilde değiştirilmiştir.

“(1) 28/5/2013 tarihinden önce kuruluş veya dönüşüm suretiyle gayrimenkul yatırım
ortaklığı statüsünü kazanmış ortaklıklar tarafından, 28/5/2013 tarihinden itibaren bir yıl içinde
bu Tebliğ ve bu Tebliğde değişiklik yapan III-48.1a sayılı Tebliğ hükümlerine uyum sağlanması
ve esas sözleşmelerinin bu Tebliğin ve bu Tebliğde değişiklik yapan III-48.1a sayılı Tebliğin
hükümlerine uyumlu hale getirilmesi için Kurula başvurulması zorunludur. Aksi takdirde, or-
taklıklar gayrimenkul yatırım ortaklığı statüsünden çıkmış sayılır, bu durumda 44 üncü madde
kıyasen uygulanır.”

“(2) 28/5/2013 tarihinden önce kuruluş veya dönüşüm suretiyle gayrimenkul yatırım
ortaklığı statüsünü kazanmış olan ve paylarını halka arz edecek ortaklıkların, kendilerine
28/5/2013 tarihinden önce tanınan sürelerde, çıkarılmış sermayelerinin asgari %25’ini temsil
eden paylarının halka arzına ilişkin izahnamenin onaylanması talebiyle Kurula başvurmaları
zorunludur.”

MADDE 44 – Aynı Tebliğin eki ekteki şekilde değiştirilmiştir.
MADDE 45 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 46 – Bu Tebliğ hükümlerini Sermaye Piyasası Kurulu yürütür.
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—— • ——
Sermaye Piyasası Kurulundan:

ALTYAPI GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIKLARINA İLİŞKİN

ESASLAR TEBLİĞİ (SERİ:VI, NO:24)’NİN YÜRÜRLÜKTEN

KALDIRILMASINA DAİR TEBLİĞ

(III.48.4)

MADDE 1 – 29/1/2009 tarihli ve 27125 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Altyapı

Gayrimenkul Yatırım Ortaklılarına İlişkin Esaslar Tebliği (Seri:VI, No:24) yürürlükten kaldı-

rılmıştır.

MADDE 2 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Tebliğ hükümlerini Sermaye Piyasası Kurulu yürütür.
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Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumundan:

İŞLETMENİN SÜREKLİLİĞİ (BDS 570)

HAKKINDA TEBLİĞ

TÜRKİYE DENETİM STANDARTLARI TEBLİĞİ NO: 25

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı; bu Tebliğin ekinde yer alan İşletmenin Sürekliliği

Standardının yürürlüğe konulmasıdır.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Tebliğin kapsamı, Ek’te yer alan BDS 570 metninde belirlenmiştir.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Tebliğ, 26/9/2011 tarihli ve 660 sayılı Kamu Gözetimi, Muhasebe

ve Denetim Standartları Kurumunun Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Ka-

rarnamenin 9 uncu maddesinin birinci fıkrasının (c) bendine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Tebliğde geçen;

a) Başkan: Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu Başkanını,

b) Denetçi: Bağımsız denetçiyi,

c) Denetim: Bağımsız denetimi,

ç) Kurum: Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumunu,

ifade eder.

Geçiş hükümleri

GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin yayımı tarihine kadar 660 sayılı Kanun Hük-

münde Kararnamenin geçici 1 inci maddesine göre mevcut mevzuat hükümleri çerçevesinde

yürütülen bağımsız denetim faaliyetleri, bu Tebliğ hükümleri çerçevesinde yürütülmüş kabul

edilir.

Yürürlük

MADDE 5 – (1) Bu Tebliğ 1/1/2013 tarihinde ve sonrasında başlayacak hesap dönem-

lerinden itibaren uygulanmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 6 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Kurum Başkanı yürütür.

23 Ocak 2014 – Sayı : 28891                                 RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 81

Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 81



Sayfa : 82                               RESMÎ GAZETE                                 23 Ocak 2014 – Sayı : 28891

Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 82



23 Ocak 2014 – Sayı : 28891                                 RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 83

Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 83



Sayfa : 84                               RESMÎ GAZETE                                 23 Ocak 2014 – Sayı : 28891

Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 84



23 Ocak 2014 – Sayı : 28891                                 RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 85

Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 85



Sayfa : 86                               RESMÎ GAZETE                                 23 Ocak 2014 – Sayı : 28891

Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 86



23 Ocak 2014 – Sayı : 28891                                 RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 87

Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 87



Sayfa : 88                               RESMÎ GAZETE                                 23 Ocak 2014 – Sayı : 28891

Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 88



23 Ocak 2014 – Sayı : 28891                                 RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 89

Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 89



Sayfa : 90                               RESMÎ GAZETE                                 23 Ocak 2014 – Sayı : 28891

Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 90



23 Ocak 2014 – Sayı : 28891                                 RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 91

Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 91



Sayfa : 92                               RESMÎ GAZETE                                 23 Ocak 2014 – Sayı : 28891

Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 92



23 Ocak 2014 – Sayı : 28891                                 RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 93

Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 93



Sayfa : 94                               RESMÎ GAZETE                                 23 Ocak 2014 – Sayı : 28891

Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 94



23 Ocak 2014 – Sayı : 28891                                 RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 95

Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 95



—— • ——
DÜZELTME

22/1/2014 tarihli ve 28890 sayılı Resmî Gazete’de aslına uygun olarak yayımlanan,
20/12/2013 tarihli ve 2013/5756 sayılı Bakanlar Kurulu Kararına, Kararname suretinden sonra
gelmek üzere aşağıdaki “Kararnamenin Eki Karar” eklenerek düzeltilmiştir. 

“20/12/2013 TARİHLİ VE 2013/5756 SAYILI
KARARNAMENİN EKİ

KARAR
MADDE 1 – (1) Kamu kurum ve kuruluşlarına ait kadrolardan; ekli (3) sayılı cetvel-

lerde yer alan dolu kadroların dereceleri ve ekli (4) sayılı cetvellerde yer alan boş kadroların
sınıf, unvan ve dereceleri aynı cetvellerde gösterildiği şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 2 – (1) Bu Karar, Kararname tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yayımı
tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – (1) Bu Karar hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.”
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23/1/2014 
ORTA ARTIRMA 

T.C. 

Resmî Gazete 
İlânlarla ilgili müracaatlar Başbakanlık Basımevi Döner Sermaye 

İşletmesi Müdürlüğüne yapılır. 

23 Ocak 2014 

PERŞEMBE 
Sayı : 28891 

İLÂN BÖLÜMÜ 

ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI 

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İHTİYACI DİJİTAL VİDEO 
KAMERA VE TEÇHİZATI SATIN ALINACAKTIR 

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden: 

İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü ihtiyacı dijital video kamera ve teçhizatı 
kuruluşça hazırlanan teknik şartnamesine uygun olarak, Ofis’imiz tip ticari şartnamesi ile ihale ek 
şartlar listesinde belirtilen şartlarla, açık teklif usulü ile iç piyasadan satın alınacaktır. 

1 - İHALE EVRAKI BEDELLİDİR.  
a) İstekliler, ihale dokümanlarını Genel Müdürlüğümüz III Nolu Satın Alma Daire 

Başkanlığında ve Ofisimiz internet sitesinde görebilirler. Ancak ihaleye teklif verecek olan 
firmaların, şartname bedelini (130,00 TL) Ofis veznelerinden birine veya Ofis banka hesabına 
yatırmaları zorunludur.  

b) Yatırılan paraya ait ödendi belgesinin aslı ile bir suretinin teklif evrakına eklenerek dış 
zarfa konulması zorunludur. 

2 - Teklif mektupları iç içe konulmuş iki zarf halinde olacaktır. İÇ ZARFTA YALNIZ 
TEKLİF EDİLEN FİYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLİF MEKTUBU, dış zarfta ise iç zarfla 
birlikte teknik şartnamesi, marka, Ofis tip ticari şartnamesi ve ihale ek şartlar listesinin aynen 
kabul edildiğini belirten yazılı taahhütname ve ticari şartnamenin 2. maddesinde yazılı belgeler ile 
ihale ek şartlar listesinde belirtilen belgeler bulunacaktır. 

3 - Teklifler 31.01.2014 günü, saat 12.00’ye kadar Genel Müdürlüğümüz, III Nolu Satın 
Alma Daire Başkanlığında bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postada vaki gecikmeler 
dikkate alınmayacaktır. 

4 - Teklif mektuplarının, son teklif verme günü saat 14.00’de evvela dış zarfları açılacak, 
daha sonra teklif mektubu ile birlikte gönderilmesi gerekli olan belgeler incelenecek, bu inceleme 
sonucunda belgeleri istenilen şartlara uygun olduğu tespit edilenlerin teknik özelliklerine 
uygunluğunun belirlenmesini müteakip, uygun olduğu tespit edilen tekliflerin fiyat ile ilgili iç 
zarfları bilahare bildirilecek bir tarihte açılacaktır. Uygun olmayan teklifler ise açılmadan teklif 
sahiplerine iade edilecektir. 

5 - Teklifler, ihaleye esas ticari şartnamenin 7. maddesinde belirtilen şartlarla iç zarfların 
açılmasını müteakip en az 30 gün opsiyonlu olacaktır. 

6 - İstekliler ihale konusu malzemenin tamamı için teklifte bulunabilecekleri gibi, kısmi 
teklifte de bulunabileceklerdir. 

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

tutarda son teklif verme tarihinden itibaren en az 6 ay süreli geçici teminat verilecektir. 
8 - Söz konusu ihale, Kamu İhale Kanununun 3. maddesi (g) fıkrası (İstisna) kapsamında 

olup, Ofis, ihale konusu malzemeyi ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte serbesttir. 
 541/1-1 
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MUHTELİF MAL ALIMI YAPILACAKTIR 

TKİ Garp Linyitleri İşletmesi Müessesesi Müdürlüğünden: 

Aşağıda niteliği, türü ve miktarı belirtilen mal alımı ihaleleri açık ihale usulü ile ihale 

edilecektir. 

1 - İdarenin 

a) Adresi : TKİ Garp Linyitleri İşletmesi Müessesesi Müdürlüğü 43300 

TAVŞANLI/KÜTAHYA 

b) Telefon No : 0274 614 10 07 

c) Faks No : 0274 614 59 94 - 95 

d) Elektronik Posta Adresi : glisatinalma@gli.gov.tr 

2 - İhalenin; 

a) Niteliği ve Türü b) Miktarı c) Teslim Yeri d) İşin Süresi 

1 - PATLATMA 

MALZEMESİ 

İKN: 2014/4501 

D.NO: 13-GLİ/2014-28 

4 KALEMDE 

11.750 

ADET,726.000 

KG 

GLİ. MÜESSESE 

MÜDÜRLÜĞÜ 

TUNÇBİLEK 

TESELLÜM AMBARI 

90-365 TAKVİM 

GÜNÜ 

2 - ÇUVAL AĞZI DİKİŞ 

İPLİĞİ 

İKN: 2014/4620 

D.NO: 121-GLİ/2014-29 

1 KALEMDE 

20.000 KG.  

GLİ. MÜESSESE 

MÜDÜRLÜĞÜ 

TUNÇBİLEK 

TESELLÜM AMBARI 

45 TAKVİM 

GÜNÜ 

3 - HİDROLİK 

ÇEKTİRME CİHAZI 

İKN:2014/4889 

D.NO:656-GLİ/2014-36 

1 KALEMDE 

1ADET 

GLİ. MÜESSESE 

MÜDÜRLÜĞÜ 

TUNÇBİLEK 

TESELLÜM AMBARI 

90 TAKVİM 

GÜNÜ 

 

3 - İlanın; 

 

a) Konusu 

b) İhale Tarih 

ve Günü 

c) Son Teklif 

Verme Saati d) İhale Saati 

e) İhale 

Doküman Bedeli 

1 - PATLATMA 

MALZEMESİ 

05.02.2014 

ÇARŞAMBA 

14.00 14.00 50,00 TL 

2 - ÇUVAL AĞZI 

DİKİŞ İPLİĞİ 

05.02.2014 

ÇARŞAMBA 
15.00 15.00 50,00 TL 

3 - HİDROLİK 

ÇEKTİRME 

CİHAZI 

06.02.2014 

PERŞEMBE 
14.00 14.00 50,00 TL 

 

f) Yapılacağı Yer : Garp Linyitleri İşletmesi Müessesesi Müdürlüğü İhale Salonu 

TAVŞANLI/KÜTAHYA 

g) Teklif Türü : İdari Şartnamede şekli ve içeriği belirtilen Birim Fiyat Teklifi 

h) Sözleşme Türü : Yükleniciye sipariş mektubu yazılacaktır. 

4 - İhale Dokümanının Görülmesi ve Temini; 

İhale dokümanı aşağıda belirtilen adreste bedelsiz olarak görülebilir. Ancak ihaleye teklif 

verecek olan isteklilerin, idarece onaylı ihale dokümanını bedelsiz olarak temin etmeleri 

zorunludur. 
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5 - İhale Dokümanının Satın alınacağı Yer: 

TAVŞANLI’da TKİ-GLİ Müessesesi Müdürlüğü Satınalma Şube Müdürlüğü 43300 

TAVŞANLI 

6 - İstekliler Tekliflerini; 

Her bir iş kalemi için teklif edilen birim fiyatın miktarla çarpımı sonucu bulunan toplam 

bedel üzerinden teklif birim fiyatı şeklinde vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine kalan istekliye her 

bir iş kalemi için teklif edilen birim fiyatın miktarla çarpımı sonucu bulunan toplam bedel 

üzerinden sipariş mektubu düzenlenecektir. 

7 - İstekliler teklif edilen bedelin, %3 nispetinden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri 

oranda geçici teminat vereceklerdir. 

8 - Verilen teklifin geçerlilik süresi; ihale tarihinden itibaren, İdari Şartnamelerinde belirtildiği 

şekli ile 60 takvim günü olmalıdır. 

9 - Telgraf veya faks ile yapılacak müracaatlar ve/veya postada meydana gelebilecek 

gecikmeler kabul edilmeyecektir. 

10 - İhale tüm yerli ve yabancı isteklilere açıktır. 

11 - İhaleye konsorsiyumlar teklif veremez. 

12 - İhale konusu iş alt yüklenicilere yaptırılamaz. 

13 - Patlatma malzemesi ihalesi hariç, diğer iki ihalede işin tamamı için teklif verilecektir. 

14 - Kurumumuz, ihalelerle ilgili olarak ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 

4734 ve 4735 sayılı kanunlara tabi değildir. 

15 - İhale dökümanı bedelinin yatırılabileceği banka hesap numaraları: 

T.C. ZİRAAT BANKASI : TR280001000181335975645001 

T.HALK BANKASI : TR820001200952800013000005 

VAKIFBANK : TR390001500158007293619845 

İlgilenenlere duyurulur. 549/1-1 

————— 
HİZMET SATIN ALINACAKTIR 

Aşağıda niteliği, türü ve miktarı belirtilen hizmet alımı ihaleleri açık ihale usulü ile ihale 

edilecektir. 

1 - İdarenin; 

a) Adresi : TKİ Garp Linyitleri İşletmesi Müessesesi Müdürlüğü 43300 

TAVŞANLI/KÜTAHYA 

b) Telefon No : 0274 614 10 07 

c) Faks No : 0274 614 59 94 

d) Elektronik Posta Adresi : glisatinalma@gli.gov.tr 

2 - İhalenin; 

a) Niteliği ve Türü b) Miktarı 

c)Teslim Yeri / İşin 

Yapılacağı Yer 

d) Teslim 

Süresi/ 

İşin Süresi 

Ekskavatör Periyodik  

Bakım ve Onarım 

İKN:2014/4805 

Dosya No: GLİ/2014-30 

41 Kişi ile Birlikte  

24 Aylık Hizmet Alımı 

G.L.İ. Tunçbilek  

Açıkocak Panoları 

730 Takvim 

Günü 
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3 - İlanın; 

a) Konusu 
b) İhale Tarih 

ve Günü 

c) Son Teklif 

Verme Saati 

d) İhale 

Saati 

e) İhale Doküman 

Bedeli 

Ekskavatör Periyodik  

Bakım ve Onarım 

07/02/2014 

Cuma 
14:00 14:00 150,00 TL 

f) Yapılacağı Yer : Garp Linyitleri İşletmesi Müessesesi Müdürlüğü İhale Salonu 

TAVŞANLI/KÜTAHYA 

g) Teklif Türü : İdari Şartnamede şekli ve içeriği belirtilen Birim Fiyat Teklifi 

h) Sözleşme Türü : Birim Fiyat Hizmet Alımı Sözleşmesi 

4 - İhale Dokümanın Görülmesi ve Temini: 

a) İhale dokümanı aşağıda belirtilen adreslerde bedelsiz olarak görülebilir. Ancak ihaleye 

teklif verecek olan isteklilerin, idarece onaylı ihale dokümanı, yukarıda konu karşılığında 

belirtilen bedel üzerinden temin etmeleri zorunludur. 

b) - İhale Dokümanını Satınalınacağı Yer: 

TAVŞANLI’da TKİ-GLİ Müessesesi Müdürlüğü Satınalma Şube Müdürlüğü 43300 

TAVŞANLI 

5 - Teklifler: 

Yukarıda 3.b ve 3.c maddelerinde belirtilen gün ve saate kadar TKİ Garp Linyitleri 

İşletmesi Müessesesi Müdürlüğü Tavşanlı / KÜTAHYA adresi Muhaberat Servisine verileceği 

gibi, iadeli-taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 

6 - İstekliler Tekliflerini; 

Her bir iş kalemi için teklif edilen birim fiyatlarının miktarlarla çarpımı sonucu bulunan 

toplam bedel üzerinden teklif birim fiyatı şeklinde vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine kalan 

istekliye her bir iş kalemi için teklif edilen birim fiyatların miktarlarla çarpımı sonucu bulunan 

toplam bedel üzerinden sipariş mektubu veya sözleşme düzenlenecektir. 

7 - İstekliler teklif edilen bedelin, %3 nispetinden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri 

oranda geçici teminat vereceklerdir. 

8 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi; ihale tarihinden itibaren, İdari Şartnamelerinde 

belirtildiği şekli ile 60 takvim günü olmalıdır. 

9 - Telgraf veya faks ile yapılacak müracaatlar ve/veya postada meydana gelebilecek 

gecikmeler kabul edilmeyecektir. 

10 - İhalelere konsorsiyumlar teklif veremezler. 

11 - İhale konusu işler, alt yüklenicilere yaptırılamaz. 

12 - Bu ihalede işin tamamı için teklif verilecektir. 

13 - İhalelere sadece yerli istekliler katılabilir. 

14 - Kurumumuz ihalelerle ilgili olarak, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 

4734 ve 4735 sayılı kanunlara tabi değildir. 

İlgilenenlere duyurulur. 548/1-1 
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SÜRE UZATIM İLANI 

Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Başkanlığından: 

4/4/1988 tarih ve 320 sayılı Kanun Hükmünde Kararname çerçevesinde, karşılığı nakit 

olmak üzere, plânlama, tertip etme ve çekiliş düzenleme hakkı Milli Piyango İdaresi Genel 

Müdürlüğü’ne ait olan piyango, hemen kazan ve sayısal oyunlar ile ilgili mevzuat çerçevesinde 

izin verilebilecek olan benzer şans oyunlarını içeren lisansın, bir bütün olarak verilmek suretiyle 

özelleştirilmesine ilişkin 26 Kasım 2013 tarihinde açılan ihalede Bilgi Sitesi ve Bilgi Odasına 

girmek için Son Başvuru, Bilgi Sitesi ve Bilgi Odası Erişimi, Ön Yeterlik Son Başvuru, Ortak 

Girişim Grubunda Değişiklik Yapılması için Son Başvuru ile Son Teklif Verme Tarihleri 

uzatılmıştır.  

Bilgi Sitesi ve Bilgi Odası Son Başvuru tarihi olan 3 Şubat 2014 Pazartesi günü, 22 Nisan 

2014 Salı günü saat 16:00’ya,  

Bilgi Sitesi ve Bilgi Odası Erişimi son günü olan 7 Şubat 2014 Cuma günü, 25 Nisan 

2014 Cuma gününe, 

Ön Yeterlik Son Başvuru tarihi olan 30 Ocak 2014 Perşembe günü, 25 Nisan 2014 Cuma 

günü saat 16:00’ya,  

Ortak Girişim Grubunda Değişiklik Yapılması için Son Başvuru tarihi olan 6 Şubat 2014 

Perşembe günü, 9 Mayıs 2014 Cuma günü saat 16:00’ya,  

Son Teklif Verme tarihi olan 13 Şubat 2014 Perşembe günü, 20 Mayıs 2014 Salı günü 

saat 16.00’ya kadar uzatılmıştır. 

Kamuoyuna sunulur. 

T.C. BAŞBAKANLIK 

Özelleştirme İdaresi Başkanlığı 

Ziya Gökalp Cad. No: 80, Kurtuluş 06600 ANKARA/TÜRKİYE 

Tel: 312 585 80 30    Faks: 312 585 8150 

www.oib.gov.tr 

 560/1-1 

—— • —— 
5607 SAYILI KAÇAKÇILIKLA MÜCADELE KANUNU ve 4458 SAYILI GÜMRÜK 

KANUNU KAPSAMINDA TASFİYELİK HALE GELEN ARAÇ SATILACAKTIR 

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İstanbul Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü 

Bakırköy Tasfiye İşletme Müdürlüğünden:  

1 - Satışa esas bedeli en az 376,47 TL. ile en çok 175.051,97 TL. arasında değişen; 

28/01/2014 günü saat 16.00'ya kadar yatırılması gereken güvence tutarı da en az  38,00 TL., en 

çok 17.506,00 TL. arasında olan, cinsi, miktarı, bulunduğu yeri, özellikleri, satışa esas bedeli ve 

güvence tutarı ayrı ayrı şartname eki listede gösterilen binek oto, arazi taşıtı, otomobil römorku, 

römork, elektrikli scooder oto camı ve motorsikletten oluşan 26 adet araç; açık artırma suretiyle, 

Yeşilköy Mah. Yeni Havaalanı Yolu No:1 Bakırköy/İSTANBUL adresindeki ihale salonunda 

29/01/2014 tarihinde saat 09.30'da satışa sunulacaktır. Satışa sunulan eşya/araç ve söz konusu 

ihale hakkında ayrıntılı bilgiye www.gtv.gov.tr ve www.tasis.gov.tr internet adreslerimiz ile  

(0) (212) (465 80 14) numaralı telefondan ulaşılabilir. 

2 - Kimliklerini belirlemeye yarayan belge, gerçek kişilerin T.C. uyruklu ise kimlik 

numarası yabancı uyruklu ise pasaport numarası ve ikametgâh beyanı, tüzel kişilerin vergi kimlik 

numarası ve işyeri merkezi beyanı veya adres beyanı, güvencenin yatırıldığına ilişkin belge, vekil 

olarak katılanlar için vekâletname aslı veya noter onaylı örneği, tüzel kişiler adına 

katılacaklardan, yetki belgesinin aslı veya noter onaylı örneğinin veya vekaletname kartı, 

elektronik posta adresinin satış günü ihale salonunda ibraz edilmesi gerekir. 

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

geçerlidir. Açık Artırma Yöntemiyle Eşya Satış Şartnamesi ve ekleri (KDV dahil) 10,00 TL. 

bedel karşılığı Bakırköy Tasfiye İşletme Müdürlüğü ile Bölge Müdürlüğünden alınabilir. 

İlan olunur. 554/1-1 
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TTK İHTİYACI OLARAK 5.250 Kg. FLOGLAND 2949 ÇÖKTÜRÜCÜ MALZEMESİ  

ALIMI 4734 SAYILI KANUNUN 3/G MADDESİ KAPSAMINDA  

AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLECEKTİR 

Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğünden 

İhale kayıt numarası : 2014/8105 

1 - İdarenin 

a) Adresi : Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü 

Satınalma Daire Başkanlığı ZONGULDAK  

b) Telefon ve faks numarası : Tel  : 0-372.259 47 94 - 84 

  Fax  : 0 372-251 19 00 - 253 12 73 

c) Elektronik posta adresi (varsa) : satinalma@taskomuru.gov.tr. 

2 - İhale konusu işin nev’i :              Malzemenin Cinsi    Miktarı  

a) Niteliği, türü ve miktarı : Flogland 2949 Çöktürücü Malzemesi 1 Kalem 

                                        TOPLAM: 5.250 Kg. 

b) Teslim yeri : TTK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Makine ve İkmal Daire 

Başkanlığı Muayene ve Tesellüm işleri Şube 

Müdürlüğü Tesellüm Şefliği ambarıdır.  

c) Teslim tarihi  : İstekliler malzemeyi teknik şartnamemizde belirtilen 

süre içinde teslim edeceklerdir.  

3 - İhalenin 

a) Yapılacağı yer : TTK Satınalma Daire Başkanlığı ZONGULDAK 

b) Tarihi ve saati : 06.02.2014 Perşembe - Saat 15:00  

c) Dosya no : 1417004 

4 - İhaleye katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlik 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, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu 

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

kişiliğin sicile 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, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları 

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

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

d) İhale İdari Şartnamesinin 9 uncu maddesinin (a), (b),  (c), (d), (e) ve (g)  bentlerinde 

sayılan durumlar da olunmadığına ilişkin, ihale tarihinden önceki üç ay içinde alınmış belgeler ile 

buna ilişkin yazılı taahhütname,  

e) Şekli ve içeriği İhale İdari Şartnamesinde belirlenen teklif mektubu, 

f) İhale İdari Şartnamesinde belirlenen geçici teminat, 

g) İhale İdari Şartnamesinin 55 inci maddesinde belirtilen yeterlik belgeleri, 

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

noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi,  

i) İsteklinin iş ortaklığı olması halinde şekli ve içeriği bu Şartnamede belirlenen iş 

ortaklığı beyannamesi ile 15 inci maddede konsorsiyumların da teklif verebilecekleri öngörülmüş 

ise, isteklinin konsorsiyum olması halinde şekli ve içeriği bu şartnamede belirlenen konsorsiyum 

beyannamesi,  
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j) İhale İdari Şartnamesinin 16 ıncı maddesinde belirtilmesi halinde, isteklilerin alt 

yüklenicilere yaptırmayı düşündükleri işlere ait önerileri ve işlerin listesi, 

k) 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. 

4-3 - Firmalar ürünleri hakkında yeterli bilgiyi kapsayan 2 takım katalog, depolama süresi 

ve ortamı hakkında bilgi ayrıca teklif ettikleri kimyasal maddenin sağlık ve emniyet yönünden 

taşıdığı şartlar hakkında bilgi vereceklerdir. 

5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklifin belirlenmesi: 

5- 1 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif, en düşük fiyat esasına göre belirlenecektir. 

5- 2 - İstekliler tekliflerini Türk lirası olarak vereceklerdir. 

5- 3 - Ödemeye esas para birimi Türk Lirası olacaktır. 

6 - İhale, İdari Şartnamesindeki katılma koşullarını taşıyan tüm yerli isteklilere açıktır. 

7 - İhale dokümanı TTK Satınalma Dairesi Başkanlığı Bülent Ecevit Caddesi No: 2 

Zonguldak ve TTK Ankara Misafirhanesi 7. Cadde (Aşkaabat Cd.) 19. Sokak No 22 

Bahçelievler/Ankara görülebilir ve şartnameler 20,00 TL. karşılığı aynı adreslereden temin 

edilebilir. 

“İhale dokümanı kargo yoluyla da satın alınması mümkündür. Kargo yoluyla ihlale 

dokümanı almak isteyenler, Kargo masrafı kendilerine ait olmak üzere 20,00 TL. İhale 

dokümanını Vakıflar Bankası Zonguldak Şubesindeki TR910001 5001 58007292564228 no’lu 

hesabımıza yatıracaklardır. Kargo yoluyla ihale dokümanı satın almak isteyenler, İhale dokümanı 

bedeline ilişkin ödeme dekontu ile ihale dokümanının gönderileceği adresinde belirtildiği ihale 

dokümanı talep başvurularını yukarıda yer alan faks numarasına veya yazılı olarak idareye ihale 

tarihinden sonra en az beş gün önce göndermek zorundadır. İhale dokümanının kargo yoluyla 

gönderilmesi halinde, kargonun ulaşmamasından veya geç ulaşmasından yada dokümanın eksik 

olmasından dolayı idaremiz hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. İhaleye teklif verecek olanların 

ihale dokümanı satın almaları zorunludur. 

8 - Teklifler en geç 06.02.2014 Perşembe - Saat 15:00’a kadar Türkiye Taşkömürü 

Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığına elden teslim edilebileceği gibi iadeli-

taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Ancak postada doğabilecek gecikmeden idaremiz 

sorumlu değildir. 

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

birim fiyatlarının çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, 

ihale üzerine bırakılan istekliyle her bir iş kaleminin miktarı ile iş kalemleri için teklif edilen 

birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme 

imzalanacaktır. Bu ihalede kısmi teklif verilmeyecektir. 

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

oranda geçici teminat vereceklerdir. Teklif edilen bedelin %3’ünden az oranda geçici teminat 

veren isteklilerin teklifleri değerlendirme dışı bırakılacaktır.  

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

olmalıdır. 

12 - Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler. 

13 - İş bu ihale ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 sayılı kanuna tabi 

değildir.  

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. 

 540/1-1 
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4458 SAYILI GÜMRÜK KANUNU VE 5607 SAYILI KAÇAKÇILIKLA MÜCADELE 

KANUNU UYARINCA TASFİYELİK HALE GELEN ARAÇLAR SATILACAKTIR 

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Doğu Anadolu Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü 

Van Tasfiye İşletme Müdürlüğünden:  

1 - Satışa esas bedeli en az 1.180,00 TL. ile en çok 41.300,00 TL. arasında değişen; 

29/01/2014 günü saat 16:00'a kadar yatırılması gereken güvence tutarı da en az 120,00 TL., en 

çok 4.140,00 TL. arasında olan, cinsi, miktarı, bulunduğu yeri, özellikleri, satışa esas bedeli ve 

güvence tutarı ayrı ayrı şartname eki listede gösterilen 42 adet araç; Açık Artırma suretiyle, Van 

Tasfiye İşletme Müdürlüğü Özalp Yolu Üzeri TCDD Yanı Gümrük Kompleksi / Van adresindeki 

ihale salonunda 30/01/2014 tarihinde saat 09:30'da satışa sunulacaktır. Satışa sunulan araçlar ve 

söz konusu ihale hakkında ayrıntılı bilgiye www.gtb.gov.tr internet adresimiz ile (0432) 223 40 

26 - 1173 numaralı telefondan ulaşılabilir. 

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

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

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

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

vekaletname kartının satış günü ihale salonunda ibraz edilmesi gerekir. 

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

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

Tasfiye İşletme Müdürlüğü ile Doğu Anadolu Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğünden 

alınabilir. 

İlan olunur. 452/1-1 

—— • —— 
YARI MAMUL (TORBALI) ÇAY NAKLİYE İŞİ YAPTIRILACAKTIR 

Ardeşen Çay Fabrikası Müdürlüğünden: 

 Ardeşen/RİZE 

1 - Müdürlüğümüz tarafından toplam 3.600.000 kg torbalı kuru çay nakliye işi %20 artar-

azalır opsiyonlu olarak Satınalma ve İhale Yönetmeliğimizin 9’uncu maddesi kapsamında, açık 

ihale usulü ile yaptırılacaktır. 

2 - Bu işe ait şartnameler, aşağıdaki adresten 50,00 TL bedelle tahsil fişi karşılığında 

temin edilebilir. 

a - Ardeşen Çay Fabrikası Müdürlüğü / Yavuz Selim Mah. Atatürk Cad. No:361 53400 

Ardeşen/RİZE 

3 - İhaleye katılmak isteyen isteklilerin idari ve teknik şartname esasları dahilinde 

hazırlayacakları teklif mektuplarını en geç 05.02.2014 Çarşamba günü saat 13.00’e kadar Ardeşen 

Çay Fabrikası Evrak Kayıt Bürosu - Yavuz Selim Mah. Atatürk Cad. No:361  53400 

Ardeşen/RİZE adresinde bulunacak şekilde elden vermeleri veya posta ile göndermeleri 

gerekmektedir. Teklif mektupları aynı gün saat 14.00’de açılacaktır. 

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

edilmez. 

5 - İstekliler tekliflerinde istenen normlarda tek fiyat vereceklerdir. 

6 - Verilen tekliflerdeki fiyat geçerlilik süresi (opsiyon) ihale tarihinden sonra en az 40 

gün olmalıdır. 

7 - İstekliler teklif edilen KDV hariç toplam bedelin % 3’ünden az olmamak üzere geçici 

teminat vereceklerdir. Kesin teminat, ihale sonucuna göre yapılan sözleşme bedeli üzerinden % 6 

oranında alınır. 

8 - İstekliler bu ihalede yükleme işine ayrı nakliye işine ayrı teklif vereceklerdir. 

9 - İhale Ardeşen Çay Fabrikası Müdürlüğü’nde yapılacaktır. 

10 - Teşekkülümüz bu ihalede, ceza ve yasaklama hükümleri hariç 4734 sayılı Kamu 

İhale Kanununa tabi olmayıp, Satınalma ve İhale Yönetmeliğimiz hükümlerince ihaleyi tamamen 

veya kısmen yapıp yapmamakta serbesttir. 108/1-1 
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TADANO VİNCİN OTOMATİK MOMENT LİMİTER (YÜK EMNİYET) SİSTEMİ YEDEK 

PARÇALARININ ALIMI VE İŞ MAKİNASINA MONTAJI İŞİ YAPTIRILACAKTIR 

EÜAŞ 18 Mart Çan Termik Santralı İşletme Müdürlüğünden: 

İKN: 2014/5522 

Tadano Vinç’in Otomatik Moment Limiter (Yük Emniyet) sistemi yedek parçalarının 

alımı ve iş makinasına montajı işi açık ihale usulü ile ihale edilecektir. 

1. İdarenin 

a) Adresi : P.K.9   17400-ÇAN/ÇANAKKALE 

b) Telefon ve faks numarası : 0 286 4353370 - 286 4353375 

c) Elektronik posta adresi : euascan1@ttmail.com 

2. İhale konusu malın 

a) Niteliği, türü ve miktarı : Teknik şartname esasları dahilinde; Tadano Vinç’in 

Otomatik Moment Limiter (Yük Emniyet) sistemi yedek 

parçalarının alımı ve iş makinasına montajı işi. 

b) Teslim yeri : EÜAŞ 18 Mart Çan Termik Santralı İşletme Müdürlüğü 

Ambarı ÇAN/ÇANAKKALE 

c) Teslim tarihi : Sözleşmenin imzalanmasını müteakip, 60 takvim gününde 

temin edilerek iş makinasına montajı yapılacaktır. 

3. İhalenin 

a) Yapılacağı yer : EÜAŞ 18 Mart Çan Termik Santralı İşletme Müdürlüğü 

Komisyon Toplantı Salonu. 

b) Tarihi ve saati : 12/02/2014 - 14.00 

4. İhale dokümanı, EÜAŞ 18 Mart Çan Termik Santralı İşletme Müdürlüğü 

Çan/ÇANAKKALE adresinde ve www.euas.gov.tr ve www.euas.gov.tr/can web adreslerinde 

görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların 20,00 TL şartname bedelini İşletme Müdürlüğümüzün 

Halk Bankası IBAN NO: TR83 0001 2009 6410 0013 0000 04, Ziraat Bankası İBAN NO: TR65 

0001 0003 3837 7120 4354 30, Vakıfbank İBAN NO: TR32 0001 5001 5800 7286 3488 51 hesap 

numaralarından birine yatırmaları zorunludur. Dekont açıklamasına İhale Kayıt Numarası, İşin 

Konusu ve Şartname Bedeli olduğu ibaresi mutlaka eklenmelidir. 

5. Teklifler 12/02/2014 Çarşamba günü, saat 14.00’e kadar EÜAŞ 18 Mart Çan Termik 

Santralı İşletme Müdürlüğü Çan-ÇANAKKALE adresine elden teslim edilebileceği gibi, iadeli 

taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 

6. İstekliler tekliflerini, mal kalem/kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden 

vereceklerdir. 

İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir iş kaleminin miktarı ile iş kalemleri 

için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat 

sözleşme düzenlenecektir. 

Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir. 

7. Bu ihale 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara tabi olmayıp, Şirketimiz Satın Alma ve İhale 

Yönetmeliği’nin Usul ve Esasları doğrultusunda yapılacaktır. 419/1-1 
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2000 M³’LÜK ANA YAĞ TANKININ (A TANKI) İÇ TEMİZLİĞİNİN YAPILARAK, ATIĞA 

ÇIKAN FUEL-OİLİN BERTARAF EDİLMESİ İŞİ İHALE EDİLECEKTİR 

YEAŞ Yatağan Termik Santralı İşletme Müdürlüğünden: 

YEAŞ Yatağan Termik Santrali İşletme Müdürlüğü’ne ait 2000m³’lük Ana Yağ Tankının 

(A tankı) iç temizliğinin yapılarak, atığa çıkan fuel-oilin bertaraf edilmesi işi; açık ihale usulü ile 

ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır. 

İhale kayıt numarası : 2014/1566 

1 - İdarenin: 

a) Adresi : YEAŞ Yatağan Termik Santralı İşletme Müdürlüğü 

Yatağan/MUĞLA 

b) Telefon ve faks numarası : 0252 572 5191      FAX: 0252 572 5384 

c) Elektronik posta adresi (varsa) : ticaret@yatagants.gov.tr 

2 - İhale konusu malın: 

a) Niteliği, türü ve miktarı : YEAŞ Yatağan Termik Santrali İşletme 

Müdürlüğü’ne ait 2000 m³’lük Ana Yağ Tankının  

(A tankı) iç temizliğinin yapılarak, atığa çıkan fuel-

oilin bertaraf edilmesi işi 

b) Teslim yeri : YEAŞ Yatağan Termik Santralı İşletme Müdürlüğü 

c) Teslim tarihi  : İşin toplam süresi İşe başlama tarihi itibarı ile 30 

takvim günüdür. 

3 - İhalenin 

a) Yapılacağı yer : YEAŞ Yatağan Termik Santralı İşletme Müdürlüğü 

İhale Odası 

b) Tarihi ve saati : 11.02.2014 - 14.00 

4 - İhale dokümanı YEAŞ Yatağan Termik Santralı İşletme Müdürlüğü Yatağan / 

MUĞLA adresinde görülebilir ve 50,00.- TL bedel karşılığı aynı adresten temin edilebilir. İhaleye 

teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.(Şartname bedelinin 

yatırılacağı Hesap Numarası: VAKIFLAR BANKASI YATAĞAN ŞUBESİ TR04 0001 5001 

5800 7301 2545 69 İhale Dökümanı’nı satın alabilmek için hesap numarasına şartname bedeli 

yatırıldıktan sonra dekont ve ilgili üst yazı 0 252 572 53 84 nolu fax’a okunaklı bir şekilde 

gönderilecektir. İhale Doküman’ı kurumumuz tarafından katılımcıya kargo ile ödemeli bir şekilde 

gönderilecektir. 

5 - Teklifler, 11.02.2014 saat 14.00’e kadar YEAŞ Yatağan Termik Santralı İşletme 

Müdürlüğü’ne Muhaberat Servisine verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da 

gönderilebilir. 

6 - Bu ihale ceza ve yasaklama hükümleri hariç 4734 - 4735 sayılı yasalara tabi olmayıp, 

4964 sayılı kanunun 1. maddesinin son fıkrası ve 40.maddesinin son fıkrasına istinaden 

Şirketimizce uygulanmakta olan EÜAŞ Genel Müdürlüğü Satın alma ve İhale Yönetmeliğinin 

usul ve esasları doğrultusunda yapılacaktır. 377/1-1 
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HİZMET SATIN ALINACAKTIR 

TEİAŞ 22. İletim Tesis ve İşletme Grup Müdürlüğünden: 

11 Adet Araç Kiralama Hizmet Alımı işi TEİAŞ’nin 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 

3/g maddesi Uyarınca Yapacağı Mal ve Hizmet Alımlarında Uygulanacak Esas ve Usullere Dair 

Yönetmeliği 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı 

bilgiler aşağıda yer almaktadır: 

İhale kayıt numarası : 2014/7941 

1 - İdarenin 

a) Adresi : İnönü Mah. Alparslan Türkeş Bulvarı 118/B 

37100 KASTAMONU 

b) Telefon ve faks numarası : Tlf : (0366) 215 39 00 - Faks : (0366) 214 44 22 

c) Elektronik posta adresi : 

ç) İhale dokümanının görülebileceği 

    internet adresi (varsa) 

2 - İhale konusu hizmetin 

a) Niteliği, türü ve miktarı 

Kısım Aracın Cinsi ve Karakteristiği Çalışma Yeri Miktarı 

1. kısım 4 x 2 kombi binek araç (4 + 1 kişilik) 

22. İletim Tesis ve 

İşletme Grup 

Müdürlüğü / 

KASTAMONU 

1 

2. kısım 4 x 2 kombi binek araç (4 + 1 kişilik) 1 

3. kısım 4 x 2 kombi binek araç (4 + 1 kişilik) 1 

4. kısım 4 x 2 kombi binek araç (4 + 1 kişilik) 1 

5. kısım 4 x 2 minibüs (8 + 1 kişilik) 1 

6. kısım 4 x 2 minibüs (8 + 1 kişilik) 1 

7. kısım 
4 x 2 çift kabinli kamyonet arkası açık çadırlı 

(5 + 1 kişilik) 

Kastamonu Trafo 

Bakım Ekibi 
1 

8. kısım 
4 x 4 pikap arkası açık tenteli gerektiğinde 

kapanabilen, merdiven taşıma aparatlı vinçli 

Çankırı Hat Bakım 

Ekibi 
1 

9. kısım 
4 x 4 pikap arkası açık tenteli gerektiğinde 

kapanabilen, merdiven taşıma aparatlı vinçli 

Safranbolu Hat 

Bakım Ekibi 
1 

10. kısım 

4 x 4 pikap arkası kapalı kabinli ve 

kilitlenebilir durumda, merdiven taşıma 

aparatlı vinçli 

Kastamonu Hat 

Bakım Ekibi 
1 

11. kısım 4 x 2 binek otomobil (sedan) (4 + 1 kişilik) 

22. İletim Tesis ve 

İşletme Grup 

Müdürlüğü / 

KASTAMONU 

1 

 

Bu ihalede kısmi teklif verilebilir. İstekliler her kısım için ayrı ayrı teklif vereceklerdir. 

İsteklinin üzerinde kalan kısımların toplamı üzerinden sözleşme imzalanacaktır. 

- Kiralanacak 11 adet araç şoförlü olarak kiralanacaktır. 
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b) Yapılacağı yer : 

TEİAŞ 22. İletim Tesis ve İşletme Grup Müdürlüğü Merkez Birimleri / İnönü Mah. 

Alparslan Türkeş Bulvarı 118/B    37100 KASTAMONU 

- Safranbolu Hat Bakım Ekip Şefliği Safranbolu /KARABÜK 

- Çankırı Hat Bakım Ekip Şefliği/ÇANKIRI 

c) İşin süresi: işe başlama tarihinden itibaren 360 (üçyüzaltmış) gündür 

3 - İhalenin 

a) Yapılacağı yer: TEİAŞ 22. İletim Tesis ve İşletme Grup Müdürlüğü İnönü Mah. 

Alparslan Türkeş Bulvarı 118/B    37200 KASTAMONU 

b) Tarihi ve saati: 03/02/2014   saat:10:00 

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde 

uygulanacak kriterler: 

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: 

4.1.1.a) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odası veya ilgili meslek 

odası belgesi; 

1) Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da ilgili 

meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı 

olduğunu gösterir belge, 

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

sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin 

odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge, 

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

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

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

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

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

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

kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 

c) Bu Şartname ekinde yer alan standart forma uygun teklif mektubu, 

ç) Bu Şartnamede belirlenen geçici teminata ilişkin standart forma uygun geçici teminat 

mektubu veya geçici teminat mektupları dışındaki teminatların Mali İşler/Muhasebe Birimlerine 

yatırıldığını gösteren makbuzlar, 

e) Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş, ihaleye katılmaya ilişkin 

noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi, 

f) İsteklinin ortak girişim olması halinde, bu Şartname ekinde yer alan standart forma 

uygun iş ortaklığı beyannamesi, 

g) Alt yüklenici çalıştırılmasına izin verilmesi halinde, alt yüklenici kullanacak olan 

isteklinin alt yüklenicilere yaptırmayı düşündüğü işlerin listesi, 

ğ) Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin 

yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası 

bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest 

muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten 

geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun 

belge, 

4.1.2. İhaleye iş ortaklığı olarak teklif verilmesi halinde; 

4.1.2.1. İş ortaklığının her bir ortağı tarafından 4.1.1. maddesinin (a) ve (b) bentlerinde 

yer alan belgelerin ayrı ayrı sunulması zorunludur. İş ortaklığının tüzel kişi ortağı tarafından, iş 
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deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip 

ortağına ait olması halinde, bu ortak (ğ) bendindeki belgeyi de sunmak zorundadır.” 

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

kriterler: 

4.2.1. Bu madde boş bırakılmıştır. 

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken 

kriterler: 

4.3.1. Yurtiçinde veya yurt dışında kamu veya özel sektörde son beş  yıl içinde bedel 

içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin %25 

oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren 

belgeler, 

Birden fazla İş Deneyim Belgesinin tutarının, toplanması ile oluşan bedel dikkate 

alınmaz. 

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler: 

4.4.1. Yurt içinde veya yurt dışında kamu veya özel sektörde gerçekleştirilen kiralık araç 

veya personel taşıma işleridir 

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 100,00- (yüz) Türk Lirası karşılığı 

TEİAŞ 22. İletim Tesis ve İşletme Grup Müdürlüğü Satınalma ve Ticaret Şefliği İnönü Mahallesi 

Alparslan Türkeş Bulvarı 118/B  KASTAMONU adresinden satın alınabilir. 

İhale dokümanının posta yoluyla da satın alınması mümkündür. Posta yoluyla ihale 

dokümanı almak isteyenler, posta masrafı dahil 115,00- (yüzyonbeş) Türk Lirası doküman 

bedelini Vakıflar Bankası TR 120001 5001 5800 7297 077411 nolu 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.” 

7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. 

8 - Teklifler,  ihale tarih ve saatine kadar TEİAŞ 22. İletim Tesis ve İşletme Grup 

Müdürlüğü Muhaberat ve Arşiv Şefliği İnönü Mah. Alparslan Türkeş Bulvarı 118/B  37100 

KASTAMONU Adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta ile 

gönderilebilir. 

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

yapılan istekliyle, her bir iş kaleminin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatların 

çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır. 

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

tutarda geçici teminat vereceklerdir. 

11 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim 

günüdür. 

12 - Konsorsiyum olarak ihaleye teklif veremez. 

13 - İhale konusu hizmetin tamamı veya bir kısmı, alt yüklenicilere yaptırılamaz. 

 534/1-1 
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TTK İHTİYACI OLARAK 4.400 M³ MUKAVEMETLİ DOLGU KÖPÜĞÜ ALIMI 4734 

SAYILI KANUNUN 3/g MADDESİ KAPSAMINDA AÇIK  

İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLECEKTİR 

Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğünden: 

İhale kayıt numarası : 2014/6498 

1 - İdarenin 

a) Adresi : Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü 

Satınalma Daire Başkanlığı ZONGULDAK 

b) Telefon ve faks numarası : Tel:0-372.259 47 94 - 84  

Fax: 0 372-251 19 00 - 253 12 73 

c) Elektronik posta adresi (varsa) : satinalma@taskomuru.gov.tr. 

2 - İhale konusu işin nev’i Malzemenin Cinsi Miktarı (M3) 

a) Niteliği, türü ve miktarı 1 - Mukavemetli Dolgu Köpüğü 4.400 

 Toplam 4.400 m³ 

Toplam:  

b) Teslim yeri : TTK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Makine ve İkmal 

Daire Başkanlığı Muayene ve Tesellüm işleri Şube 

Müdürlüğü Tesellüm Şefliği ambarıdır. 

c) Teslim tarihi : İstekliler malzemeyi teknik şartnamemizde belirtilen 

süre içinde teslim edeceklerdir. 

3 - İhalenin 

a) Yapılacağı yer : TTK Satınalma Daire Başkanlığı ZONGULDAK 

b) Tarihi ve saati : 17.02.2014 Pazartesi - Saat 15.00 

c) Dosya no : 1417003 

4 - İhaleye katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlik 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, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu 

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

kişiliğin sicile 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, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları 

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

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

d) İhale İdari Şartnamesinin 9 uncu maddesinin (a), (b), (c), (d), (e) ve (g) bentlerinde 

sayılan durumlar da olunmadığına ilişkin, ihale tarihinden önceki üç ay içinde alınmış belgeler ile 

buna ilişkin yazılı taahhütname, 

e) Şekli ve içeriği İhale İdari Şartnamesinde belirlenen teklif mektubu, 
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f) İhale İdari Şartnamesinde belirlenen geçici teminat, 

g) İhale İdari Şartnamesinin 55 inci maddesinde belirtilen yeterlik belgeleri, 

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

noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi, 

i) İsteklinin iş ortaklığı olması halinde şekli ve içeriği bu Şartnamede belirlenen iş 

ortaklığı beyannamesi ile 15 inci maddede konsorsiyumların da teklif verebilecekleri öngörülmüş 

ise, isteklinin konsorsiyum olması halinde şekli ve içeriği bu şartnamede belirlenen konsorsiyum 

beyannamesi, 

j) İhale İdari Şartnamesinin 16 ıncı maddesinde belirtilmesi halinde, isteklilerin alt 

yüklenicilere yaptırmayı düşündükleri işlere ait önerileri ve işlerin listesi, 

k) 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. 

4-3 - Firmalar tekliflerinde sıvı köpük malzemesi teklif edeceklerdir. Toz köpük malzemesi 

teklifleri değerlendirmeye alınmayacaktır. 

Teklifte belirtilen bilgilere itibar edilmesi için bu bilgiler prospektüs, katalog gibi standart 

dokümanlarla teyit edilecektir. 

Firmalar teklifleriyle birlikte 2 m³ köpük elde edebilecek miktarda sıvı köpük malzemesi 

teslim edeceklerdir. 

Firmalar teklifleri ile birlikte köpük yapıcı malzemeler ve köpüğün teknik özelliklerini 

içeren iki takım tanıtıcı katalog vereceklerdir. 

5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklifin belirlenmesi: 

5 - 1 - 1 m³ köpük elde edebilmek için kullanılacak malzemelerin toplam tutarında en düşük 

fiyat esasına göre belirlenecektir. 

5 - 2 - İstekliler tekliflerini Türk Lirası, ABD Doları veya Euro olarak vereceklerdir. 

5 - 3 - Ödemeye esas para birimi Türk Lirası olacaktır. 

6 - İhale, İdari Şartnamesindeki katılma koşullarını taşıyan tüm yerli isteklilere açıktır. 

7 - İhale dokümanı TTK Satınalma Dairesi Başkanlığı Bülent Ecevit Caddesi No: 2 

Zonguldak ve TTK Ankara Misafirhanesi 7. Cadde (Aşkaabat Cd.) 19. Sokak No: 22 

Bahçelievler/Ankara görülebilir ve şartnameler 100,00 TL. karşılığı aynı adreslerden temin 

edilebilir. 

İhale dokümanı kargo yoluyla da satın alınması mümkündür. Kargo yoluyla ihlale 

dokümanı almak isteyenler, Kargo masrafı kendilerine ait olmak üzere 100,00 TL. İhale 

dokümanını Vakıflar Bankası Zonguldak Şubesindeki TR910001 5001 58007292564228 no’lu 

hesabımıza yatıracaklardır. Kargo yoluyla ihale dokümanı satın almak isteyenler, İhale dokümanı 

bedeline ilişkin ödeme dekontu ile ihale dokümanının gönderileceği adresinde belirtildiği ihale 

dokümanı talep başvurularını yukarıda yer alan faks numarasına veya yazılı olarak idareye ihale 

tarihinden sonra en az beş gün önce göndermek zorundadır. İhale dokümanının kargo yoluyla 

gönderilmesi halinde, kargonun ulaşmamasından veya geç ulaşmasından yada dokümanın eksik 

olmasından dolayı idaremiz hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. İhaleye teklif verecek olanların 

ihale dokümanı satın almaları zorunludur. 

8 - Teklifler en geç 17.02.2014 Pazartesi - Saat 15.00’a kadar Türkiye Taşkömürü 

Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığına elden teslim edilebileceği gibi iadeli-
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taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Ancak postada doğabilecek gecikmeden idaremiz 

sorumlu değildir. 

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

birim fiyatlarının çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, 

ihale üzerine bırakılan istekliyle her bir iş kaleminin miktarı ile iş kalemleri için teklif edilen 

birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme 

imzalanacaktır. İhale konusu işe ilişkin kısmi teklif verilebilecektir. Ancak her bir iş kalemi 

miktarı için kısmi teklif verilemeyecektir. 

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

oranda geçici teminat vereceklerdir. Teklif edilen bedelin %3’ünden az oranda geçici teminat 

veren isteklilerin teklifleri değerlendirme dışı bırakılacaktır. 

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

olmalıdır. 

12 - Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler. 

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

maddeler uygulanır. 

13.1.1 - İsteklilere uygulanacak cezai müeyyide ve ihalelerden yasaklama işlemlerinde 

4734 sayılı Kanun ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır. 

13.1.2 - Sözleşmenin uygulanması safhasında yasak fiil ve davranışlar ile ihalelerden 

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

Yönetmeliğimizin 15/A ve 15/B maddelerinde yer alan hükümler uygulanır. 502/1-1 

—— • —— 
TCDD. 2. BÖLGE YOL MÜDÜRLÜĞÜNÜN İHTİYACI OLAN E 60 TİPİ RAY İÇİN 

150 ADET MAKAS DİL UCU KİLİDİ ALINACAKTIR 

TCDD İşletmesi 2.Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım İhale Komisyonundan: 

İhale Kayıt No : 2014/8274 

1 - İdarenin: 

a) Adresi : TCDD İŞLETMESİ 2. Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet 

Alım İhale Komisyonu Behiçbey / ANKARA 

b) Telefon ve Faks Numarası : 0312 211 14 49 - 211 12 25 

c) Elektronik Posta Adresi : www.tcdd.gov.tr/ 

İhale konusu malın adı ve miktarı : E 60 TİPİ RAY İÇİN 150 ADET MAKAS DİL UCU 

KİLİDİ ALIMI 

Yukarıda belirtilen alımımız Yerli İsteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık İhale Usulü 

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

belirtilmiştir. 

2 - Tekliflerin TCDD İşletmesi 2.Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım İhale Komisyonu 

bürosuna 11.02.2014 saat:11:00’e kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır. 

3 - İhale dokümanı TCDD İşletmesi 2. Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım İhale 

Komisyonu bürosunda görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın 

almaları zorunlu olup TCDD işletmesi 2. Bölge Mali İşler Müdürlüğü veznesinden KDV - Dahil 

100,00.-TL bedelle temin edilebilir. 

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

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

tabi değildir. 536/1-1 
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NANOMETROLOJİK VE NANOSKOBİK MATERYAL ANALİZİ AMAÇLI NANOMETRE 

NANOMETREALTI BOYUTTA MALZEME GÖRÜNTÜLEME  

SİSTEMİ SATIN ALINACAKTIR 

Selçuk Üniversitesi Rektörlüğü Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğünden: 

Nanometrolojik ve Nanoskobik Materyal Analizi amaçlı Nanometre - Nanometrealtı 

Boyutta Malzeme Görüntüleme Sistemi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 3 üncü maddesi (f) 

bendi ile geçici 4. Maddesi hükümlerine dayanılarak hazırlanan 1.12.2003 tarihli 2003/6554 sayılı 

kararname eki esaslarının 20. Maddesi (e) bendi uyarınca Pazarlık usulü ile ihale edilecektir. 

İhale kayıt numarası : 2014/ 3125 

1 - İdarenin 

a) Adresi : Selçuk Üniversitesi Rektörlüğü Bilimsel Araştırma 

Projeleri Koordinatörlüğü Şemsi Tebrizi Mahallesi 

Ankara Caddesi No: 6   42151 KARATAY/KONYA 

b) Telefon ve faks numarası : (332) 3507005 – 5263 Faxs: (332) 352 93 81 

c) Elektronik posta adresi : 

ç) İhale dokümanının  

görülebileceği internet adresi (varsa) : 

2 - İhale konusu malın 

a) Niteliği, türü ve miktarı : Nanometrolojik ve Nanoskobik Materyal Analizi 

amaçlı Nanometre - Nanometrealtı Boyutta 

Malzeme Görüntüleme Sistemi 

b) Teslim [yeri/yerleri] : S.Ü. İleri Teknoloji Araştırma ve Uygulama 

Merkezi 

c) Teslim [tarihi/tarihleri] : Siparişin Yükleniciye tebliğinden itibaren 

15/11/2014 tarihine kadar teslim edilecektir. 

3 - İhalenin 

a) Yapılacağı yer : Selçuk Üniversitesi Rektörlüğü Genel Sekreterlik 

Odası 

b) Tarihi ve saati : 03/02/2014 - Saat: 10:00 

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde 

uygulanacak kriterler: 

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: 

4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odası veya ilgili meslek odası 

belgesi; 

4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da 

esnaf ve sanatkârlar odasından, ilan yapılan hallerde ilk ilan tarihinin veya ihale tarihinin içinde 

bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge, 

4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya 

sanayi odasından, ilan yapılan hallerde ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda 

alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge, 

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

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

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

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

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

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

kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 

4.1.3. Bu Şartname ekinde yer alan standart forma uygun teklif mektubu, 

4.1.4. Bu Şartnamede belirlenen geçici teminata ilişkin standart forma uygun geçici 

teminat mektubu veya geçici teminat mektupları dışındaki teminatların Saymanlık ya da 

Muhasebe Müdürlüklerine yatırıldığını gösteren makbuzlar, 
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4.1.5. İsteklinin ortak girişim olması halinde, bu Şartname ekinde yer alan standart forma 

uygun iş ortaklığı beyannamesi, 

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

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

kriterler: 

4.2.1. İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir. 

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken 

kriterler: 

4.3.1. Yetkili satıcılığı veya imalatçılığı gösteren belgeler: 

a) İstekli imalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler, 

b) İstekli yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci 

olduğunu gösteren belge veya belgeler, 

c) İstekli Türkiye'de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki belgelerden 

biriyle birlikte sunduğu serbest bölge faaliyet belgesi. 

İş ortaklığında ortaklardan birinin, teklif edilen mala veya mallara ilişkin imalatçı veya 

yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belgelerden birini sunması yeterlidir. 

İsteklinin imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler ise şunlardır: 

a) İstekli adına düzenlenen Sanayi Sicil Belgesi, 

b) İsteklinin üyesi olduğu meslek odası tarafından istekli adına düzenlenen Kapasite 

Raporu, 

c) İsteklinin kayıtlı olduğu meslek odası tarafından istekli adına düzenlenen İmalat 

Yeterlik Belgesi, 

ç) İsteklinin kayıtlı olduğu meslek odası tarafından istekli adına düzenlenmiş ve teklif 

ettiği mala ilişkin Yerli Malı Belgesi, 

d) İsteklinin alım konusu malı ürettiğine ilişkin olarak ilgili mevzuat uyarınca yetkili 

kurum veya kuruluşlarca düzenlenen ve isteklinin üretici veya imalatçı olduğunu gösteren 

belgeler. 

4.3.2. Standart’a ilişkin belgeler 

4.3.2.1. Türkiye yetkili temsilci firma ISO 9001 veya Türk Standartları Enstitüsünden 

alınmış hizmet yeterlilik belgesine sahip olmalı ve Teklif edilen cihaza ait apostil veya 

konsolosluk onaylı Europen Declaration of Conformity (CE)belgesi bulunmalıdır. Bu belge ihale 

dökümanları arasında ihale makamına sunulmalıdır 

4.3.3. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye 

cevapları ve açıklamaları içeren doküman olmalıdır. 

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

6 - İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır. 

7 - İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 

7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 100 TL. (Yüz) Türk Lirası karşılığı 

Selçuk Üniversitesi Rektörlüğü Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğü/Şemsi Tebrizi 

Mahallesi Ankara Caddesi No: 6    42151 KARATAY/KONYA adresten satın alınabilir. 

7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. 

8 - Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Selçuk Üniversitesi Rektörlüğü Bilimsel 

Araştırma Projeleri Koordinatörlüğü/Şemsi Tebrizi Mahallesi Ankara Caddesi No: 6   42151 

KARATAY/KONYA adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta 

vasıtasıyla da gönderilebilir. 

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

yapılan istekliyle toplam bedel üzerinden götürü bedel sözleşme imzalanacaktır. 

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

tutarda geçici teminat vereceklerdir. 

11 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 takvim günüdür. 

12 - Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 

13 - Söz Konusu İhale 4734-4735 sayılı Kanun hükümlerine tabi olmayıp 1.12.2003 tarihli 

2003/6554 sayılı kararname eki esasları hükümlerine göre yapılacaktır. 421/1-1 
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DOKUNARAKTARAMALI PROFİLMETRE CİHAZI SATIN ALINACAKTIR 

Selçuk Üniversitesi Rektörlüğü Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğünden: 

DokunarakTaramalı Profilmetre Cihazı Alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 3 üncü 

maddesi (f) bendi ile geçici 4. Maddesi hükümlerine dayanılarak hazırlanan 1.12.2003 tarihli 

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

edilecektir.  

İhale kayıt numarası : 2014/3034 

1 - İdarenin 

a) Adresi : Selçuk Üniversitesi Rektörlüğü Bilimsel Araştırma 

Projeleri Koordinatörlüğü Şemsi Tebrizi Mahallesi 

Ankara Caddesi No:6   42151 KARATAY/KONYA 

b) Telefon ve faks numarası : (332) 350 70 05 - 5263   Faxs: (332) 352 93 81 

c) Elektronik posta adresi  : 

ç) İhale dokümanının  

görülebileceği internet adresi (varsa) : 

2 - İhale konusu malın  

a) Niteliği, türü ve miktarı : 1 adet DokunarakTaramalı Profilmetre Cihazı 

Alımı 

b) Teslim [yeri/yerleri] : S.Ü. İleri Teknoloji Araştırma ve Uygulama 

Merkezi 

c) Teslim [tarihi/tarihleri] : Siparişin Yükleniciye tebliğinden itibaren 180 

Takvim Günüdür. 

3 - İhalenin 

a) Yapılacağı yer : Selçuk Üniversitesi Rektörlüğü Genel Sekreterlik 

Odası 

b) Tarihi ve saati : 05/02/2014 - Saat: 10:00 

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde 

uygulanacak kriterler: 

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: 

4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odası veya ilgili meslek odası 

belgesi; 

4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da 

esnaf ve sanatkârlar odasından, ilan yapılan hallerde ilk ilan tarihinin veya ihale tarihinin içinde 

bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge, 

4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya 

sanayi odasından, ilan yapılan hallerde ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda 

alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,  

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

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

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

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

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

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

kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 

4.1.3. Bu Şartname ekinde yer alan standart forma uygun teklif mektubu, 

4.1.4. Bu Şartnamede belirlenen geçici teminata ilişkin standart forma uygun geçici 

teminat mektubu veya geçici teminat mektupları dışındaki teminatların Saymanlık ya da 

Muhasebe Müdürlüklerine yatırıldığını gösteren makbuzlar, 
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4.1.5. İsteklinin ortak girişim olması halinde, bu Şartname ekinde yer alan standart forma 

uygun iş ortaklığı beyannamesi, 

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

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

kriterler: 

4.2.1. İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir. 

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken 

kriterler: 

4.3.1. Yetkili satıcılığı veya imalatçılığı gösteren belgeler: 

a) İstekli imalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler, 

b) İstekli yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci 

olduğunu gösteren belge veya belgeler,  

c) İstekli Türkiye'de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki belgelerden 

biriyle birlikte sunduğu serbest bölge faaliyet belgesi.  

İş ortaklığında ortaklardan birinin, teklif edilen mala veya mallara ilişkin imalatçı veya 

yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belgelerden birini sunması yeterlidir.  

İsteklinin imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler ise şunlardır: 

a) İstekli adına düzenlenen Sanayi Sicil Belgesi, 

b) İsteklinin üyesi olduğu meslek odası tarafından istekli adına düzenlenen Kapasite 

Raporu, 

c) İsteklinin kayıtlı olduğu meslek odası tarafından istekli adına düzenlenen İmalat 

Yeterlik Belgesi, 

ç) İsteklinin kayıtlı olduğu meslek odası tarafından istekli adına düzenlenmiş ve teklif 

ettiği mala ilişkin Yerli Malı Belgesi, 

d) İsteklinin alım konusu malı ürettiğine ilişkin olarak ilgili mevzuat uyarınca yetkili 

kurum veya kuruluşlarca düzenlenen ve isteklinin üretici veya imalatçı olduğunu gösteren 

belgeler. 

4.3.2. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye 

cevapları ve açıklamaları içeren doküman olmalıdır. 

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

6 - İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır. 

7 - İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 

7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 50 Türk Lirası karşılığı Selçuk 

Üniversitesi Rektörlüğü Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğü/Şemsi Tebrizi Mahallesi 

Ankara Caddesi No:6   42151 KARATAY/ KONYA adresten satın alınabilir.  

7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. 

8 - Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Selçuk Üniversitesi Rektörlüğü Bilimsel 

Araştırma Projeleri Koordinatörlüğü/Şemsi Tebrizi Mahallesi Ankara Caddesi No:6  42151 

KARATAY/KONYA adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta 

vasıtasıyla da gönderilebilir. 

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

yapılan istekliyle toplam bedel üzerinden götürü bedel sözleşme imzalanacaktır.  

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

tutarda geçici teminat vereceklerdir. 

11 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 takvim günüdür. 

12 - Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 

13 - Söz Konusu İhale 4734-4735 sayılı Kanun hükümlerine tabi olmayıp 1.12.2003 tarihli 

2003/6554 sayılı kararname eki esasları hükümlerine göre yapılacaktır. 422/1-1 
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YÜZEY ALANI VE GÖZENEK BOYUTU ANALİZ CİHAZI SATIN ALINACAKTIR 

Selçuk Üniversitesi Rektörlüğü Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğünden: 

Yüzey Alanı ve Gözenek Boyutu Analiz Cihazı Alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 

3 üncü maddesi (f) bendi ile geçici 4. Maddesi hükümlerine dayanılarak hazırlanan 1.12.2003 

tarihli 2003/6554 sayılı kararname eki esaslarının 20. Maddesi (f) bendi uyarınca Pazarlık usulü 

ile ihale edilecektir. 

İhale kayıt numarası : 2014/2883 

1 - İdarenin 

a) Adresi : Selçuk Üniversitesi Rektörlüğü Bilimsel Araştırma 

Projeleri Koordinatörlüğü Şemsi Tebrizi Mahallesi 

Ankara Caddesi No:6   42151 KARATAY/KONYA 

b) Telefon ve faks numarası : (332) 350 70 05 – 5263 Faxs: (332) 352 93 81 

c) Elektronik posta adresi  : 

ç) İhale dokümanının  

görülebileceği internet adresi (varsa) : 

2 - İhale konusu malın 

a) Niteliği, türü ve miktarı : 1 adet Yüzey Alanı ve Gözenek Boyutu Analiz 

Cihazı 

b) Teslim [yeri/yerleri] : S.Ü. İleri Teknoloji Araştırma ve Uygulama 

Merkezi 

c) Teslim [tarihi/tarihleri] : Siparişin Yükleniciye tebliğinden itibaren 180 

(Yüzseksen) takvim gündür. 

3 - İhalenin 

a) Yapılacağı yer : Selçuk Üniversitesi Rektörlüğü Genel Sekreterlik 

Odası 

b) Tarihi ve saati : 07/02/2014 - Saat: 10:00 

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde 

uygulanacak kriterler: 

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: 

4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odası veya ilgili meslek odası 

belgesi; 

4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da 

esnaf ve sanatkârlar odasından, ilan yapılan hallerde ilk ilan tarihinin veya ihale tarihinin içinde 

bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge, 

4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya 

sanayi odasından, ilan yapılan hallerde ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda 

alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge, 

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

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

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

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

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

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

kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 

4.1.3. Bu Şartname ekinde yer alan standart forma uygun teklif mektubu, 

4.1.4. Bu Şartnamede belirlenen geçici teminata ilişkin standart forma uygun geçici 

teminat mektubu veya geçici teminat mektupları dışındaki teminatların Saymanlık ya da 

Muhasebe Müdürlüklerine yatırıldığını gösteren makbuzlar, 

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

uygun iş ortaklığı beyannamesi, 
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4.1.6. İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz. 

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

kriterler: 

4.2.1. İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir. 

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken 

kriterler: 

4.3.1. Yetkili satıcılığı veya imalatçılığı gösteren belgeler: 

a) İstekli imalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler, 

b) İstekli yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci 

olduğunu gösteren belge veya belgeler, 

c) İstekli Türkiye'de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki belgelerden 

biriyle birlikte sunduğu serbest bölge faaliyet belgesi. 

İş ortaklığında ortaklardan birinin, teklif edilen mala veya mallara ilişkin imalatçı veya 

yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belgelerden birini sunması yeterlidir. 

İsteklinin imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler ise şunlardır: 

a) İstekli adına düzenlenen Sanayi Sicil Belgesi, 

b) İsteklinin üyesi olduğu meslek odası tarafından istekli adına düzenlenen Kapasite 

Raporu, 

c) İsteklinin kayıtlı olduğu meslek odası tarafından istekli adına düzenlenen İmalat 

Yeterlik Belgesi, 

ç) İsteklinin kayıtlı olduğu meslek odası tarafından istekli adına düzenlenmiş ve teklif 

ettiği mala ilişkin Yerli Malı Belgesi, 

d) İsteklinin alım konusu malı ürettiğine ilişkin olarak ilgili mevzuat uyarınca yetkili 

kurum veya kuruluşlarca düzenlenen ve isteklinin üretici veya imalatçı olduğunu gösteren 

belgeler. 

4.3.2. Standart’a ilişkin belgeler 

4.3.2.1. Türkiye yetkili temsilci firma ISO 9001 veya Türk Standartları Enstitüsünden 

alınmış hizmet yeterlilik belgesine sahip olmalı ve Teklif edilen cihaza ait apostil veya 

konsolosluk onaylı Europen Declaration of Conformity (CE)belgesi bulunmalıdır. Bu belge ihale 

dökümanları arasında ihale makamına sunulmalıdır. 

4.3.3. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye 

cevapları ve açıklamaları içeren doküman olmalıdır. 

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

6 - İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır. 

7 - İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 

7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 50 Türk Lirası karşılığı Selçuk 

Üniversitesi Rektörlüğü Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğü/Şemsi Tebrizi Mahallesi 

Ankara Caddesi No:6   42151 KARATAY/ KONYA adresten satın alınabilir. 

7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. 

8 - Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Selçuk Üniversitesi Rektörlüğü Bilimsel 

Araştırma Projeleri Koordinatörlüğü/Şemsi Tebrizi Mahallesi Ankara Caddesi No:6  42151 

KARATAY/KONYA adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta 

vasıtasıyla da gönderilebilir. 

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

yapılan istekliyle toplam bedel üzerinden götürü bedel sözleşme imzalanacaktır. 

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

tutarda geçici teminat vereceklerdir. 

11 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 takvim günüdür. 

12 - Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 

13 - Söz Konusu İhale 4734-4735 sayılı Kanun hükümlerine tabi olmayıp 1.12.2003 tarihli 

2003/6554 sayılı kararname eki esasları hükümlerine göre yapılacaktır. 423/1-1 
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GAZ KROMATOGRAFİ KÜTLE SPEKTROMETRE CİHAZI SATIN ALINACAKTIR 

Selçuk Üniversitesi Rektörlüğü Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğünden: 

Gaz Kromatografi Kütle Spektrometre Cihazı Alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 3 

üncü maddesi (f) bendi ile geçici 4. Maddesi hükümlerine dayanılarak hazırlanan 1.12.2003 tarihli 

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

edilecektir. 

İhale kayıt numarası : 2014/3184 

1 - İdarenin 

a) Adresi : Selçuk Üniversitesi Rektörlüğü Bilimsel Araştırma 

Projeleri Koordinatörlüğü Şemsi Tebrizi Mahallesi 

Ankara Caddesi No:6   42151 KARATAY/KONYA 

b) Telefon ve faks numarası : (332) 350 70 05 – 5263 Faxs: (332) 352 93 81 

c) Elektronik posta adresi  : 

ç) İhale dokümanının  

görülebileceği internet adresi (varsa) : 

2 - İhale konusu malın 

a) Niteliği, türü ve miktarı : 1 adet Gaz Kromatografi Kütle Spektrometre 

Cihazı 

b) Teslim [yeri/yerleri] : S.Ü. İleri Teknoloji Araştırma ve Uygulama 

Merkezi 

c) Teslim [tarihi/tarihleri] : Siparişin Yükleniciye tebliğinden itibaren 180 

(Yüzseksen) takvim gündür. 

3 - İhalenin 

a) Yapılacağı yer : Selçuk Üniversitesi Rektörlüğü Genel Sekreterlik 

Odası 

b) Tarihi ve saati : 10/02/2014 - Saat: 10:00 

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde 

uygulanacak kriterler: 

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: 

4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odası veya ilgili meslek odası 

belgesi; 

4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da 

esnaf ve sanatkârlar odasından, ilan yapılan hallerde ilk ilan tarihinin veya ihale tarihinin içinde 

bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge, 

4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya 

sanayi odasından, ilan yapılan hallerde ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda 

alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge, 

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

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

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

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

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

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

kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 

4.1.3. Bu Şartname ekinde yer alan standart forma uygun teklif mektubu, 

4.1.4. Bu Şartnamede belirlenen geçici teminata ilişkin standart forma uygun geçici 

teminat mektubu veya geçici teminat mektupları dışındaki teminatların Saymanlık ya da 

Muhasebe Müdürlüklerine yatırıldığını gösteren makbuzlar, 

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

uygun iş ortaklığı beyannamesi, 
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4.1.6. İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz. 

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

kriterler: 

4.2.1. İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir. 

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken 

kriterler: 

4.3.1. Yetkili satıcılığı veya imalatçılığı gösteren belgeler: 

a) İstekli imalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler, 

b) İstekli yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci 

olduğunu gösteren belge veya belgeler, 

c) İstekli Türkiye'de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki belgelerden 

biriyle birlikte sunduğu serbest bölge faaliyet belgesi. 

İş ortaklığında ortaklardan birinin, teklif edilen mala veya mallara ilişkin imalatçı veya 

yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belgelerden birini sunması yeterlidir. 

İsteklinin imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler ise şunlardır: 

a) İstekli adına düzenlenen Sanayi Sicil Belgesi, 

b) İsteklinin üyesi olduğu meslek odası tarafından istekli adına düzenlenen Kapasite 

Raporu, 

c) İsteklinin kayıtlı olduğu meslek odası tarafından istekli adına düzenlenen İmalat 

Yeterlik Belgesi, 

ç) İsteklinin kayıtlı olduğu meslek odası tarafından istekli adına düzenlenmiş ve teklif 

ettiği mala ilişkin Yerli Malı Belgesi, 

d) İsteklinin alım konusu malı ürettiğine ilişkin olarak ilgili mevzuat uyarınca yetkili 

kurum veya kuruluşlarca düzenlenen ve isteklinin üretici veya imalatçı olduğunu gösteren 

belgeler. 

4.3.2. Standart’a ilişkin belgeler 

4.3.2.1. Türkiye yetkili temsilci firma ISO 9001 veya Türk Standartları Enstitüsünden 

alınmış hizmet yeterlilik belgesine sahip olmalı ve Teklif edilen cihaza ait apostil veya 

konsolosluk onaylı Europen Declaration of Conformity (CE)belgesi bulunmalıdır. Bu belge ihale 

dökümanları arasında ihale makamına sunulmalıdır. 

4.3.3. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye 

cevapları ve açıklamaları içeren doküman olmalıdır. 

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

6 - İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır. 

7 - İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 

7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 50 Türk Lirası karşılığı Selçuk 

Üniversitesi Rektörlüğü Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğü/Şemsi Tebrizi Mahallesi 

Ankara Caddesi No:6   42151 KARATAY/KONYA adresten satın alınabilir. 

7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. 

8 - Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Selçuk Üniversitesi Rektörlüğü Bilimsel 

Araştırma Projeleri Koordinatörlüğü/Şemsi Tebrizi Mahallesi Ankara Caddesi No:6  42151 

KARATAY/KONYA adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta 

vasıtasıyla da gönderilebilir. 

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

yapılan istekliyle toplam bedel üzerinden götürü bedel sözleşme imzalanacaktır. 

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

tutarda geçici teminat vereceklerdir. 

11 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 takvim günüdür. 

12 - Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 

13 - Söz Konusu İhale 4734-4735 sayılı Kanun hükümlerine tabi olmayıp 1.12.2003 tarihli 

2003/6554 sayılı kararname eki esasları hükümlerine göre yapılacaktır. 424/1-1 
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ÇEŞİTLİ İLÂNLAR 

Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü Genel Müdürlüğünden: 

Enstitümüze aşağıda gösterilen bilim dalında profesör alınacaktır. 

Profesör kadrosuna başvuracakların; 04/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim 

Kanunu’nun 17/08/1983 tarihli ve 2880 sayılı Kanunla değişik 26. maddesinin (a) fıkrası ile 

01/05/1992 tarihli ve 21215 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Türkiye ve 

Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü Akademik Personel Yönetmeliği’nin Bir Maddesinde 

Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik’in Ek 1. maddesinin profesörlüğe yükseltilme ve 

atama için öngördüğü şartları ve bu ilanda aranan nitelikleri taşımaları gerekmektedir. 

İsteklilerin yukarıda gösterilen Kanun ve Yönetmelik’te belirtilen belgeleri bir dilekçe ile 

birlikte ilan tarihinden itibaren 15 gün içinde aşağıdaki adrese başvurmaları gerekmektedir. 

(Profesör kadrosuna başvuran adaylar atandıkları takdirde, daimi statüde çalıştırılacaktır.) 

Duyurulur. 

 

Anabilim Dalı Bilim Dalı Adet Derece Kadro Unvanı 

Kamu Yönetimi Kamu Politikası 1 1 Profesör 

 

ADRES: 

Türkiye ve Orta Doğu Amme 

İdaresi Enstitüsü Genel Müdürlüğü 

85. Cadde No: 8     06100 Yücetepe/ANKARA 504/1-1 

—— • —— 
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden: 

Genel Müdürlük Makamının 14.01.2014 tarih ve 398 sayılı Olur’u ile 4708 Sayılı Yapı 

Denetimi Hakkında Kanun ve bu Kanuna dayalı olarak çıkartılan Yapı Denetimi Uygulama 

Yönetmeliği gereği; 

Betest Yapı Malzemesi Laboratuvar Hiz. ve Müş. A.Ş. Manisa Şubesi’nin Kurtuluş Mah. 

Şuheda Caddesi No:187/D Salihli/MANİSA adresinde bulunan yapı malzemesi laboratuvarının, 

Bakanlığımız Yapı Denetim Komisyonunun(YDK) 25.01.2011 tarih ve 361 sayılı kararı ile 

verilen 236 nolu “Laboratuvar İzin Belgesi” iptali ve kullanma hakkı veren sözleşmenin firmanın 

talebi doğrultusunda tek taraflı olarak feshi, Merkez Yapı Denetim Komisyonunun(MYDK) 

05.12.2013 tarih ve 469/4 nolu kararı ile uygun görülmüştür. 

İlgililere duyurulur. 481/1/1-1 

————— 
Genel Müdürlük Makamının 14.01.2014 tarih ve 398 sayılı Olur’u ile; 4708 Sayılı Yapı 

Denetimi Hakkında Kanun ve bu Kanuna dayalı olarak çıkartılan Yapı Denetimi Uygulama 

Yönetmeliği gereği; 

Evrensel Test Laboratuvar Hiz. Tic. Ltd. Şti.’nin Ortahopa Mah. Ortahopa Cad. Naili Apt. 

D:17 No:79 Hopa/ARTVİN adresinde bulunan yapı malzemesi laboratuvarının, Bakanlığımız 

Merkez Yapı Denetim Komisyonunun(MYDK) 17.04.2012 tarih ve 420/4 sayılı kararı ile verilen 

354 nolu “Laboratuvar İzin Belgesi” iptali ve kullanma hakkı veren sözleşmenin firmanın talebi 

doğrultusunda tek taraflı olarak feshi, Merkez Yapı Denetim Komisyonunun(MYDK) 05.12.2013 

tarih ve 469/4 nolu kararı ile uygun görülmüştür. 

İlgililere duyurulur. 481/2/1-1 
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Orman ve Su İşleri Bakanlığından: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

1. İhale Kayıt Numarası (İKN) 2013/68346 

2. Yasaklama Kararı Veren 

Bakanlık/Kurum 

T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI ORMAN 

GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 

3. İhaleyi Yapan İdarenin  

Adı 
ŞAVŞAT ORMAN İŞLETME 

MÜDÜRLÜĞÜ 
İl/İlçe ARTVİN/ŞAVŞAT 

Adresi 
Yeniköy Mah. Cumhuriyet Cad. 

No:31  ŞAVŞAT/ARTVİN 
Tel-Faks 0(466)5171021-0(466)5172720 

Posta Kodu 08700 E-Mail savsatisl@ogm.gov.tr 

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel 

Kişi 
5. Ortak ve/veya Ortaklıkların 

Adı/Unvanı 

ŞAHİNOĞLU TAAHHÜT 

TİCARET İNŞAAT LİMİTED. 

ŞİRKETİ. 

Özlem ŞAHİN 

Adresi 
Musazade Mah. Tuzcu İş Hanı 

No:2/8 Arhavi/ARTVİN 

Yukarışahinler Köyü 

Arhavi/ARTVİN 

T.C. Kimlik No.  30763036794 

Vergi Kimlik/ 

Mükellefiyet No. 
7980618597  

Kayıtlı Olduğu 

Ticaret/Esnaf Odası 

ARHAVİ TİCARET VE 

SANAYİ ODASI 
 

Ticaret/Esnaf Sicil No.   

6. Yasaklama 

Süresi 
Ay (  ) Yıl (1) 

7. Yasaklamanın 

Dayanağı ve 

Kapsamı 

a-4734 

KİK 
(  ) 

b-4735 

KİSK 
(X) 

 

c-2886 DİK (  ) d-Diğer Mevzuat (  ) 

Tüm İhalelerden (  ) Tüm İhalelerden (  ) 

Bakanlık İhalelerinden (  ) Bakanlık İhalelerinden (  ) 

Kurum İhalelerinden (  ) Kurum İhalelerinden (  ) 

 563/1-1 
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Orman ve Su İşleri Bakanlığından: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

1. İhale Kayıt Numarası (İKN) İhale Kayıt Numarası Alınmamıştır. 

2. Yasaklama Kararı Veren 

Bakanlık/Kurum 
Orman ve Su İşleri Bakanlığı 

3. İhaleyi Yapan İdarenin  

Adı 

Orman ve İşleri Bakanlığı 

Kastamonu Döner Sermaye 

İşletmesi 

İl/İlçe Merkez/Kastamonu 

Adresi 
Hepkebirler Mahallesi Sakarya 

Caddesi No:20 Kastamonu 
Tel-Faks 0366 212 51 20-0366 212 51 60 

Posta Kodu 37100 E-Mail  

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi 5. Ortak ve/veya Ortaklıkların 

Adı/Unvanı 

Erdoğan Avcı Safari Turizm İnşaat 

Taşımacılık Elektronik Sağlık Spor 

Hizmetleri San. Tic. Ltd. Şti. 

 

Adresi 
Büklüm Sok. No: 22/15 

Kavaklıdere/Ankara 
 

T.C. Kimlik No.   

Vergi Kimlik/ 

Mükellefiyet No. 
3510308607  

Kayıtlı Olduğu 

Ticaret/Esnaf Odası 
Ankara Ticaret Odası  

Ticaret/Esnaf Sicil No. 240408  

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 (  ) 

 564/1-1 
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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
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. 

 566/1-1 
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BOTAŞ Boru Hatları ile Petrol Taşıma A.Ş. Kayseri İşletme Müdürlüğünden: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

1. İhale Kayıt Numarası (İKN) 2013/9602 

2. Yasaklama Kararı Veren 

Bakanlık/Kurum 
T.C. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı 

3. İhaleyi Yapan İdarenin  

Adı 
BOTAŞ İstanbul İşletme Müdürlüğü, 

Kayseri Şube Müdürlüğü 
İl/İlçe Kayseri 

Adresi 

Yüzüncüyıl Mahallesi Çoraklık Mevkii 

Yenisubağları karşısı Erkilet 

Kocasinan 

Tel-Faks 
0.352.344 26 26 

0.352.344 17 17 

Posta Kodu 38170 E-Mail info@botas.gov.tr 

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi 5. Ortak ve/veya Ortaklıkların 

Adı/Unvanı 
Net İnşaat Mühendislik Sanayi ve 

Ticaret Limited Şirketi 
Efrasin Kaptanoğlu 

Adresi 

İsmetpaşa Mah. Trabzon Bul. 12 Şubat 

Apt. No: 14 Kat: 5 Daire: 9 

Merkez/Kahramanmaraş 

 

T.C. Kimlik No.  14903252848 

Vergi Kimlik/ 

Mükellefiyet No. 
Aslanbey Vergi Dairesi - 6310186509  

Kayıtlı Olduğu 

Ticaret/Esnaf Odası 

Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi 

Odası 
 

Ticaret/Esnaf Sicil 

No. 
6415  

6. Yasaklama 

Süresi 
Ay (18) Yıl (  ) 

7. Yasaklamanın 

Dayanağı ve Kapsamı 

a-4734 

KİK 
(  ) 

b-4735 

KİSK 
(25/f) 

 

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. 

 547/1-1 
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Türkiye Taş Kömürü Kurumu Genel Müdürlüğünden: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

1. İhale Kayıt Numarası (İKN) 2013/156219 

2. Yasaklama Kararı Veren 

Bakanlık/Kurum 
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı 

3. İhaleyi Yapan İdarenin  

Adı 
Türkiye Taş Kömürü Kurumu Genel 

Müdürlüğü 
İl/İlçe Zonguldak/Merkez 

Adresi 
Bağlık Cad. Yayla Mah. İhsan Soyak 

Sok. No: 2 Zonguldak 
Tel-Faks 

0372 259 47 74 

0 372 253 12 73 

Posta Kodu 67090 E-Mail ttk@taskomuru.gov.tr 

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi 5. Ortak ve/veya Ortaklıkların 

Adı/Unvanı 

Temiz Otomotiv Turizm Taşımacılık Gemi 

İnşaa Demir Çelik İnşaat Gıda Sanayi ve 

Ticaret Limited Şirketi 

 

Adresi 
Bağlık Mahallesi Erdemir Caddesi Lise Sokak 

No: 2/A Alaplı-Kdz Ereğli-Zonguldak 
 

T.C. Kimlik No.   

Vergi Kimlik/ 

Mükellefiyet No. 
0570055919  

Kayıtlı Olduğu 

Ticaret/Esnaf Odası 
Alaplı Ticaret ve Sanayi Odası  

Ticaret/Esnaf Sicil 

No. 
00410/Alaplı  

6. Yasaklama 

Süresi 
Ay (  ) Yıl (2) 

7. Yasaklamanın 

Dayanağı ve Kapsamı 

a-4734 

KİK 
(X) 

b-4735 

KİSK 
(  ) 

 

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. 

 539/1/1-1 
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Türkiye Taş Kömürü Kurumu Genel Müdürlüğünden: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

1. İhale Kayıt Numarası (İKN) 2013/156219 

2. Yasaklama Kararı Veren 

Bakanlık/Kurum 
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı 

3. İhaleyi Yapan İdarenin  

Adı 
Türkiye Taş Kömürü Kurumu Genel 

Müdürlüğü 
İl/İlçe Zonguldak/Merkez 

Adresi 
Bağlık Cad. Yayla Mah. İhsan Soyak 

Sok. No: 2 Zonguldak 
Tel-Faks 

0372 259 47 74 

0 372 253 12 73 

Posta Kodu 67090 E-Mail ttk@taskomuru.gov.tr 

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi 5. Ortak ve/veya Ortaklıkların 

Adı/Unvanı Yılmaz Ticaret - Orhan Yılmaz  

Adresi 
Gökgöl Mağara Karşısı Kömür Deposu 

Zonguldak 
 

T.C. Kimlik No. 20249791026  

Vergi Kimlik/ 

Mükellefiyet No. 
  

Kayıtlı Olduğu 

Ticaret/Esnaf Odası 
Kozlu Esnaf ve Sanatkarlar Odası  

Ticaret/Esnaf Sicil 

No. 
67/58904  

6. Yasaklama 

Süresi 
Ay (  ) Yıl (2) 

7. Yasaklamanın 

Dayanağı ve Kapsamı 

a-4734 

KİK 
(X) 

b-4735 

KİSK 
(  ) 

 

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. 

 539/2/1-1 
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İ Ç İ N D E K İ L E R

BAŞBAKANLIK BASIMEVİ Perakende Satış Fiyatı  (KDV dahil)   50 Kr 
www.bbasimevi.gov.tr
e-posta : bbasimevi@basbakanlik.gov.tr

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİK

— Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Yabancı Dil Hazırlık Eğitim-Öğretim ve

Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

TEBLİĞLER

— INSPECCO Belgelendirme ve Gözetim Hizmetleri Limited Şirketi’nin

Onaylanmış Kuruluş Olarak Görevlendirilmesine Dair Tebliğ (SGM: 2013/13)’de

Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (SGM 2013/23)

— İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2014/4)

— Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 434)

— Özel Durumlar Tebliği (II-15.1)

— Payları Borsada İşlem Görmeyen Ortaklıklara İlişkin Özel Durumlar Tebliği

(II-15.2)

— Kâr Payı Tebliği (II-19.1)

— Pay Alım Teklifi Tebliği (II-26.1)

— Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliğinde Değişiklik

Yapılmasına Dair Tebliğ (III-48.1a)

— Altyapı Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği (Seri:VI,

No: 24)’nin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Tebliğ (III.48.4)

— İşletmenin Sürekliliği (BDS 570) Hakkında Tebliğ Türkiye Denetim

Standartları Tebliği No: 25

DÜZELTME 22/1/2014 tarihli ve 28890 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan, 20/12/2013 tarihli

ve 2013/5756 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile ilgili

İLÂN BÖLÜMÜ

a - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

b - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma

Senetlerinin Günlük Değerleri


