T.C.
Resmî Gazete
Başbakanlık
Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır
8 Ocak 2016
CUMA

Sayı : 29587

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ
YÖNETMELİKLER
Başbakanlık (Hazine Müsteşarlığı)’tan:
YANLIŞ SİGORTA UYGULAMALARININ TESPİTİ, BİLDİRİMİ,
KAYDI VE BU UYGULAMALARLA MÜCADELE USUL VE
ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK
YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK
MADDE 1 – 30/04/2011 tarihli ve 27920 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yanlış
Sigorta Uygulamalarının Tespiti, Bildirimi, Kaydı ve Bu Uygulamalarla Mücadele Usul ve
Esasları Hakkında Yönetmeliğin 10 uncu maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“(2) Yanlış sigorta uygulamalarına doğrudan veya dolaylı sebebiyet veren aracılar ve
teknik personel hakkında ilgisine göre, Sigorta Acenteleri Yönetmeliği kapsamında sigorta şirketlerince acentelik yetkilerinin tamamının veya bir kısmının kaldırılması veya acentelik sözleşmelerinin feshedilmesi hallerinde TOBB’a bildirimde bulunulması, geçici olarak faaliyetlerinin durdurulması, uygunluk belgelerinin iptal edilmesi, İcra Komitesince meslekten çıkarılması ve levhadan silinmesi işlemleri ile Sigorta ve Reasürans Brokerleri Yönetmeliği kapsamında uyarılması, geçici olarak faaliyetlerinin durdurulması veya ruhsatlarının iptal edilmesi
işlemleri tesis edilebilir.”
MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Hazine Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakan
yürütür.
Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi
Sayısı
30/04/2011

27920

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi
Sayısı
28/02/2015
Kuruluşu : 7 Ekim 1920
http://www.basbakanlik.gov.tr

29281
İçindekiler 96. Sayfadadır.
e-posta: resmigazete@basbakanlik.gov.tr
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Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumundan:
FİNANSAL KİRALAMA, FAKTORİNG VE FİNANSMAN ŞİRKETLERİNİN
MUHASEBE UYGULAMALARI İLE FİNANSAL TABLOLARI
HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA
DAİR YÖNETMELİK
MADDE 1 – 24/12/2013 tarihli ve 28861 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Finansal
Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketlerinin Muhasebe Uygulamaları ile Finansal Tabloları
Hakkında Yönetmeliğin 8 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendine aşağıdaki (8) numaralı
alt bent eklenmiş, aynı fıkranın (b) bendinin (8) numaralı alt bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı bende aşağıdaki (10), (11) ve (12) numaralı alt bentler eklenmiştir.
“8) İhracat işlemlerinde OECD ülkelerinde faaliyet gösteren muhabirler tarafından verilen garantileri,”
“8) Deniz konşimentosuna veya taşıma senedine dayalı ya da ihracat kredi sigortası poliçesi kapsamında sigortalanmış ihracat vesaikini,”
“10) Ticari alacak sigortası poliçelerini,
11) Hazine Müsteşarlığının desteğini haiz olmayan Kredi Garanti Fonu kefaletlerini,
12) İhracat işlemlerinde birinci fıkranın (a) bendinin (8) numaralı alt bendinde belirtilen
ülkeler dışında faaliyet gösteren yurt dışı muhabirler tarafından verilen garantileri,”
MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu
Başkanı yürütür.
Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi

Sayısı

24/12/2013

28861

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi

Sayısı

1-

7/2/2014

28906

2-

26/6/2015

29398
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Trakya Üniversitesinden:
TRAKYA ÜNİVERSİTESİ LİSANS EĞİTİM, ÖĞRETİM VE SINAV
YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA
DAİR YÖNETMELİK
MADDE 1 – 11/8/2003 tarihli ve 25196 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Trakya
Üniversitesi Lisans Eğitim, Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 2 nci maddesi aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.
“Madde 2 – Bu Yönetmelik hükümleri, Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi, Diş Hekimliği Fakültesi, Devlet Konservatuarı ve meslek yüksekokulları hariç, Trakya Üniversitesine
bağlı fakülteler ve yüksekokullarda uygulanacak kayıt, eğitim-öğretim, sınavlar ve değerlendirme esaslarını kapsar.”
MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı fıkranın (d) bendi yürürlükten kaldırılmıştır.
“a) Bir öğretim yılı (akademik yıl) her biri en az on dört hafta (70 iş günü) olan güz ve
bahar yarıyıllarından oluşur. Yarıyıl sonu sınavları bu sürelere dâhil değildir. Üniversite Senatosu
gerekli gördüğü hallerde yarıyıl sürelerini uzatabilir veya kısaltabilir. Ancak, öğretim faaliyetlerinin üç dönemi aşmamak üzere yıl içinde kaç döneme ayrılarak sürdürüleceği, Yükseköğretim
Kurulunun bu konularda belirlediği temel ilkelere uygun olarak Üniversite Senatosu tarafından
belirlenebilir.”
MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 4 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“Madde 4 – Lisans düzeyinde öğrenim gören öğrencilere bu öğrenimlerini tamamlamaları için tanınan azami süreler, bir yıl süreli yabancı dil hazırlık sınıfı hariç, kayıt olduğu
programa ait derslerin verildiği dönemden başlamak üzere, her dönem için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın dört yıllık lisans programları için yedi yıl, normal eğitim-öğretim
süresi beş yıl olan programlar için sekiz yıldır. Bu süreler sonunda kayıtlı olduğu programdan
mezun olamayanlar, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Kanunun 44 üncü maddesine göre aynı
Kanunun 46 ncı maddesinde belirtilen koşullar çerçevesinde, ilgili döneme ait öğrenim harcını
ödemek koşulu ile öğrenimlerine devam etmek için kayıt yaptırabilir. Bu durumdaki öğrenciler,
ders, uygulama, staj, sınav ve benzeri uygulamalara katılabilir. Bu öğrenciler, azami süreyi aşmamış öğrencilere tanınan diğer haklardan yararlandırılmaz; ancak, öğrencilik statüleri devam
eder.”
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MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Öğrenci
Seçme ve Yerleştirme Merkezi” ibaresi “Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi” şeklinde değiştirilmiştir.
MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesi başlığıyla birlikte aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.
“Yabancı dil hazırlık
Madde 8 – Trakya Üniversitesinde normal öğrenim süresi iki yarıyıl, azami süresi dört
yarıyıl olan yabancı dil hazırlık sınıflarındaki eğitim-öğretimde uygulanacak devam, ara sınav
sayısı ile ara sınav, yarıyıl sonu sınavı, genel sınav, kısa süreli sınav, ödev ve diğer faaliyetlerin
başarı notuna katkıları, genel sınav sonunda yeterli düzeyde başarı gösteremeyen öğrencilere
verilecek bütünleme sınavı, yaz öğretimi, yabancı dil destek eğitimi ve kayıt silme gibi konularda uygulanacak esaslar Senato tarafından belirlenir.”
MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesi başlığıyla birlikte aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.
“Türkçe hazırlık
Madde 9 – Üniversiteye kayıt olan ve Türkçe düzeyi yeterli olmayan yabancı uyruklu
öğrenciler, Trakya Üniversitesi Dil Eğitim ve Öğretimi Araştırma ve Uygulama Merkezine
kayıt yaptırırlar ve bu birim tarafından yürütülen Türkçe derslerine devam ederler. Bu öğrenim
sonunda başarılı olan öğrenciler, ilgili yönetim kurulu kararı ile lisans öğrencisi olurlar. Bu öğrenim sonunda başarısız olan öğrencilere bir yıl daha ek süre verilir. Bu ek sürenin sonunda da
başarısız olmaları halinde Trakya Üniversitesi ile ilişikleri kesilir.”
MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 13 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“Madde 13 – Öğrenciler her öğretim yılında, 2547 sayılı Kanunun 46 ncı maddesi ve
diğer ilgili mevzuat hükümleri uyarınca belirlenen katkı payı/öğrenim ücretini akademik takvimde belirlenen kayıt yenileme haftasında ödemekle yükümlüdür.
Azami süreler içinde katkı payı/öğrenim ücretinin ödenmemesi ile kayıt yenilenmemesi
nedeniyle öğrencilerin ilişikleri kesilmez. Ancak ilgili yönetim kurulunun teklifi, Üniversite
Yönetim Kurulunun kararı ve Yükseköğretim Kurulunun onayı ile dört yıl üst üste katkı
payı/öğrenim ücretinin ödenmemesi ile kayıt yenilenmemesi nedeniyle öğrencilerin ilişikleri
kesilebilir.
Her ne sebeple olursa olsun kayıt silme halinde alınan katkı payları ve öğrenim ücretleri
iade edilmez.”
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MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin 15 inci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.
“Yarıyıl/yıl kayıtlarının yapılması veya yenilenmesi sırasında dersler öğrenci ve danışman ile birlikte düzenlenir. Dersler danışman tarafından onaylanmadıkça kesinleşmez.”
MADDE 9 – Aynı Yönetmeliğin 16 ncı maddesinin birinci ve ikinci fıkraları aşağıdaki
şekilde değiştirilmiştir.
“Öğrenciler her yarıyılın başında ve akademik takvimde belirtilen süre içerisinde öğrenci katkı payını/öğrenim ücretini yatırmak ve danışmanın denetiminde dersleri seçerek kayıtlarını yenilemek zorundadır. Önceki yarıyıllardan ders, laboratuvar, proje ve benzeri çalışmaları tekrarlama durumda olan öğrenciler, öncelikle tekrarlayacakları derslere, varsa ön koşulu
yerine getiremedikleri için alamadıkları derslerin dışında bulundukları yarıyıla ait tüm derslere
yazılabilirler. Bu durumdaki öğrenciler, danışmanlarının ve bölüm başkanının veya programın
tek bir bölüm tarafından yürütülmemesi durumunda ilgili fakülte veya yüksekokul kurulu tarafından görevlendirilen eğitim-öğretim koordinatörünün onayını almak kaydıyla, ortak zorunlu
dersler dâhil bulundukları yarıyıldaki tekrar dersleri ile birlikte ve ders saatleri örtüşmeyecek
şekilde en fazla toplam 45 AKTS kredilik derse kayıt yaptırabilir. Gerekli durumlarda bir yarıyılda bir lisans programında kayıt yaptırılacak derslerin kredi üst sınırı, ilgili fakülte veya
yüksekokul yönetim kurulu kararı ile düşürülebilir.
Önceki yarıyıllardan tekrarlamak zorunda oldukları dersleri bulunmayan başarılı öğrenciler, genel not ortalamalarının kendi sınıflarındaki diğer başarılı öğrenciler arasında ilk
%10 içinde (kesirli sayılar bir üst tam sayıya tamamlanarak) yer alması durumunda, varsa derslere ait ön koşulları sağlamak ve ortak zorunlu dersler dâhil toplam 45 AKTS krediyi aşmamak
şartıyla, ders saatleri örtüşmeyecek şekilde bir üst sınıftaki derslere de kayıt olabilirler.”
MADDE 10 – Aynı Yönetmeliğin 17 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“Madde 17 – Öğretimde öngörülen sınavlar, ara sınavlar, yarıyıl/yılsonu sınavları, ara
sınavlar için mazeret sınavları, bütünleme sınavları, tek ders sınavları ve ek sınavlardır. Sınavlar, yazılı, sözlü, yazılı-sözlü veya uygulamalı ya da yazılı-sözlü-uygulamalı olarak yapılabilir.
Uzaktan eğitim programlarında, ara sınavlar internet üzerinden çevrim içi olarak, yarıyıl/yılsonu sınavları, bütünleme sınavları, tek ders sınavları ve ek sınavlar Trakya Üniversitesi yerleşkelerinde yapılır.”
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MADDE 11 – Aynı Yönetmeliğin 19 uncu maddesine aşağıdaki fıkralar eklenmiştir.
“Ek sınavlar, 2547 sayılı Kanunun 44 üncü maddesi uyarınca azami öğrenim süresini
kullanmış olup mezun olamamış öğrencilere tanınan sınavlardır. Ek sınavlar, eğitim-öğretim
yılı başlamadan ilgili birim yönetim kurulu tarafından belirlenen tarihlerde yapılır ve sınav
programları ilgili dekanlık veya yüksekokul müdürlüğü tarafından ilan edilir.
Azami eğitim-öğretim süresi sonunda tanınacak ek sınav haklarına ilişkin olarak 2547
sayılı Kanunun 44 üncü maddesi hükümleri uygulanır.”
MADDE 12 – Aynı Yönetmeliğin 23 üncü maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde
değiştirilmiş ve dördüncü fıkrasının (4) ve (5) numaralı bentleri yürürlükten kaldırılmıştır.
“Bir dersten başarılı sayılabilmek için başarı notunun en az CC olması gerekir. Ancak,
genel not ortalaması (GNO) CB (2.50) ve üzerinde olan öğrenciler, DD başarı notu ile de başarılı sayılır ve başarı notu, katsayısı 2.00 olmak üzere DB olarak not belgesine geçirilir. Ödev
ve uygulamaların önem kazandığı derslerde, bu çalışmaların ara sınav notunu hangi oranda etkileyeceği, ders niteliğindeki laboratuvar ve proje derslerinde yarıyıl veya yıl içi başarı notunun
nasıl belirleneceği ve başarı notuna etki oranı ilgili fakülte veya yüksekokul kurulu tarafından
belirlenerek ilan edilir. Sınırsız sınav hakkı verilmiş ve daha önce yarıyıl sonu sınavına girme
hakkı kazanılmış olan derslerde başarı notu, eski yarıyıl içindeki çalışma ve ara sınav sonuçlarına bakılmadan, sadece yarıyıl/yıl sonu sınav notu ile belirlenir. Tek ders sınavlarının ve ek
sınavların sonuçları, başarı notu olarak kabul edilir ve değerlendirilir.”
MADDE 13 – Aynı Yönetmeliğin 29 uncu maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.
“Yatay, dikey geçişler ve özel öğrenci olarak ders alma
Madde 29 – Trakya Üniversitesinde yatay geçişler ve özel öğrenci işlemleri 24/4/2010
tarihli ve 27561 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan, Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans
ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlar Arası
Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik hükümlerine göre yürütülür. Üniversite
içi eşdeğer yükseköğretim programları arası yatay geçişler de söz konusu Yönetmelik hükümlerine göre yapılır. Bu öğrencilerin eğitim programlarına intibakları, ilgili fakülte veya yüksekokul yönetim kurulu tarafından yapılır.
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Özel öğrenci olarak ders almak isteyen öğrencilerin, kayıt yenileme haftasından en az
iki hafta önce Üniversitenin ilgili fakülte ve/veya yüksekokuluna başvuru yapması gerekir. Yapılan başvurular üniversite birimlerinin ilgili kurulları tarafından kayıt yenileme haftasının sonuna kadar değerlendirilerek karara bağlanır.”
MADDE 14 – Aynı Yönetmeliğin 32 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“Madde 32 – Bir fakülte veya yüksekokulun herhangi bir programına kayıtlı iken Ölçme,
Seçme ve Yerleştirme Merkezi Sınavına girerek Trakya Üniversitesine kaydını yaptıran öğrencilerin öğrenimlerine devam etmelerinde ve ders intibaklarının yapılmasında aşağıdaki esaslar
geçerlidir:
a) Bir fakülte veya yüksekokulun birinci sınıfına kayıt olan bir öğrenci, herhangi bir
muafiyet talebinde bulunmayarak, 2547 sayılı Kanunun tanımış olduğu azami öğretim süresi
içinde normal öğretim programına devam edebilir.
b) Öğrencinin muafiyet talebinde bulunması halinde, başvurular, öğrencinin Üniversiteye ilk kayıt yaptırdığı tarihte başlar, kayıt yenileme haftasının son günü mesai bitimine kadar
devam eder. Süresinde yapılamayan başvurular bir sonraki yarıyılda değerlendirilir. Ancak,
öğrencinin Üniversitede önceki yarıyıllarda kayıtlanmış, başarılı veya başarısız olduğu derslere
ilişkin değerlendirme yapılmaz.
Tekrar sınava girmek suretiyle yeniden kayıt yaptıran öğrencilerin eskiden okuduğu
dersleri, fakülte veya yüksekokul yönetim kurulunca değerlendirilerek, hangilerinden geçmiş
kabul edilebileceği karara bağlanır ve geçilmiş derslerin kendi programındaki yarıyıl kredi toplamları esas alınarak ilgili yarıyıla intibakı yapılır.
Öğrencilerin başarılı olduğu dersler, 23 üncü maddede belirtilen harf notu karşılıkları
tespit edilerek transkriptlerine işlenir.”
MADDE 15 – Aynı Yönetmeliğin 41 inci maddesi yürürlükten kaldırılmıştır.
MADDE 16 – Aynı Yönetmeliğin 43 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“Madde 43 – Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, ilgili mevzuat hükümleri
ile Yükseköğretim Kurulu ve Senato kararları uygulanır.”
MADDE 17 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 18 – Bu Yönetmelik hükümlerini Trakya Üniversitesi Rektörü yürütür.
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Trakya Üniversitesinden:
TRAKYA ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULLARI EĞİTİM,
ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK
YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK
MADDE 1 – 11/8/2003 tarihli ve 25196 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Trakya
Üniversitesi Meslek Yüksekokulları Eğitim, Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 1 inci maddesi
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“Madde 1 – Bu Yönetmeliğin amacı, Trakya Üniversitesine bağlı Meslek Yüksekokullarındaki kayıt, eğitim-öğretim, sınavlar ve değerlendirmelerine ilişkin esasları belirlemektir.”
MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 3 üncü maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde
değiştirilmiş ve dördüncü fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.
“Bir öğretim yılı (akademik yıl) her biri en az on dört hafta (70 iş günü) olan güz ve
bahar yarıyıllarından oluşur. Yarıyıl sonu sınavları bu sürelere dâhil değildir. Üniversite Senatosu
gerekli gördüğü hallerde yarıyıl sürelerini uzatabilir veya kısaltabilir. Ancak, öğretim faaliyetlerinin üç dönemi aşmamak üzere yıl içinde kaç döneme ayrılarak sürdürüleceği, Yükseköğretim
Kurulunun bu konularda belirlediği temel ilkelere uygun olarak Üniversite Senatosu tarafından
belirlenebilir.”
MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 4 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“Madde 4 – Ön lisans düzeyinde öğrenim gören öğrencilere bu öğrenimlerini tamamlamaları için tanınan azami süreler, bir yıl süreli yabancı dil hazırlık sınıfı hariç, kayıt olduğu
programa ait derslerin verildiği dönemden başlamak üzere, her dönem için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın iki yıllık ön lisans programları için dört yıldır. Bu süreler sonunda
kayıtlı olduğu programdan mezun olamayanlar, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim
Kanununun 44 üncü maddesine göre aynı Kanunun 46 ncı maddesinde belirtilen koşullar çerçevesinde, ilgili döneme ait öğrenim harcını ödemek koşulu ile öğrenimlerine devam etmek
için kayıt yaptırabilir. Bu durumdaki öğrenciler, ders, uygulama, staj, sınav ve benzeri uygulamalara katılabilir. Bu öğrenciler, azami süreyi aşmamış öğrencilere tanınan diğer haklardan
yararlandırılmaz, ancak, öğrencilik statüleri devam eder.”
MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Öğrenci
Seçme ve Yerleştirme Merkezi” ibaresi “Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi” şeklinde değiştirilmiştir.
MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 7 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “normal
öğrenim süresi iki yarıyıl” ibaresinden sonra gelmek üzere “azami süresi dört yarıyıl” ibaresi
eklenmiştir.
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MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesi başlığıyla birlikte aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.
“Türkçe hazırlık
Madde 8 – Üniversiteye kayıt olan ve Türkçe düzeyi yeterli olmayan yabancı uyruklu
öğrenciler, Trakya Üniversitesi Dil Eğitim ve Öğretimi Araştırma ve Uygulama Merkezine
kayıt yaptırırlar ve bu birim tarafından yürütülen Türkçe derslerine devam ederler. Bu öğrenim
sonunda başarılı olan öğrenciler, ilgili yüksekokul yönetim kurulu kararı ile meslek yüksekokulu öğrencisi olurlar. Bu öğrenim sonunda başarısız olan öğrencilere bir yıl daha ek süre verilir.
Bu ek sürenin sonunda da başarısız olmaları halinde Trakya Üniversitesi ile ilişikleri kesilir.”
MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 12 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“Madde 12 – Öğrenciler her öğretim yılında, 2547 sayılı Kanunun 46 ncı maddesi ve
ilgili mevzuat hükümleri uyarınca belirlenen katkı payı/öğrenim ücretini akademik takvimde
belirlenen kayıt yenileme haftasında ödemekle yükümlüdür.
Azami süreler içinde katkı payı/öğrenim ücretinin ödenmemesi ile kayıt yenilenmemesi
nedeniyle öğrencilerin ilişikleri kesilmez. Ancak, ilgili yönetim kurulunun teklifi, Trakya Üniversite Yönetim Kurulunun kararı ve Yükseköğretim Kurulunun onayı ile dört yıl üst üste katkı
payı/öğrenim ücretinin ödenmemesi ile kayıt yenilenmemesi nedeniyle öğrencilerin ilişikleri
kesilebilir.
Her ne sebeple olursa olsun kayıt silme halinde alınan katkı payları ve öğrenim ücretleri
iade edilmez.”
MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin 14 üncü maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.
“Yarıyıl/yıl kayıtlarının yapılması veya yenilenmesi sırasında dersler öğrenci ve danışman ile birlikte düzenlenir. Dersler danışman tarafından onaylanmadıkça kesinleşmez.”
MADDE 9 – Aynı Yönetmeliğin 15 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.
“Öğrenciler her yarıyılın başında ve akademik takvimde belirtilen süre içerisinde öğrenci katkı payını/öğrenim ücretini yatırmak ve danışmanın denetiminde dersleri seçerek kayıtlarını yenilemek zorundadır. Önceki yarıyıllardan ders, laboratuvar, proje ve benzeri çalışmaları tekrarlama durumda olan öğrenciler, öncelikle tekrarlayacakları derslere, varsa ön koşulu
yerine getiremedikleri için alamadıkları derslerin dışında bulundukları yarıyıla ait tüm derslere
yazılabilirler. Bu durumdaki öğrenciler, ortak zorunlu dersler dâhil, bulundukları yarıyıldaki
tekrar dersleri ile birlikte ve ders saatleri örtüşmeyecek şekilde en fazla toplam 45 AKTS kredilik derse kayıt yaptırabilir.”
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MADDE 10 – Aynı Yönetmeliğin 16 ncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“Madde 16 – Öğretimde öngörülen sınavlar, ara sınavlar, yarıyıl/yılsonu sınavları, ara
sınavlar için mazeret sınavları, bütünleme sınavları, tek ders sınavları ve ek sınavlardır. Sınavlar, yazılı, sözlü, yazılı-sözlü veya uygulamalı ya da yazılı-sözlü-uygulamalı olarak yapılabilir.
Uzaktan eğitim programlarında, ara sınavlar internet üzerinden çevrim içi olarak, yarıyıl/yılsonu sınavları, bütünleme sınavları, tek ders sınavları ve ek sınavlar Trakya Üniversitesi yerleşkelerinde yapılır.”
MADDE 11 – Aynı Yönetmeliğin 17 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “fakülte
veya” ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.
MADDE 12 – Aynı Yönetmeliğin 18 inci maddesine aşağıdaki fıkralar eklenmiştir.
“Ek sınavlar, 2547 sayılı Kanunun 44 üncü maddesi uyarınca azami öğrenim süresini
kullanmış olup mezun olamamış öğrencilere tanınan sınavlardır. Ek sınavlar eğitim-öğretim
yılı başlamadan ilgili birim yönetim kurulu tarafından belirlenen tarihlerde yapılır ve sınav
programları ilgili yüksekokul müdürlüğü tarafından ilan edilir.
Azami eğitim-öğretim süresi sonunda tanınacak ek sınav haklarına ilişkin olarak 2547
sayılı Kanunun 44 üncü maddesi hükümleri uygulanır.”
MADDE 13 – Aynı Yönetmeliğin 22 nci maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde
değiştirilmiş ve dördüncü fıkrasının (4) ve (5) numaralı bentleri yürürlükten kaldırılmıştır.
“Bir dersten başarılı sayılabilmek için başarı notunun en az CC olması gerekir. Ancak,
genel not ortalaması (GNO) CB (2.50) ve üzerinde olan öğrenciler, DD başarı notu ile de başarılı sayılır ve başarı notu, katsayısı 2.00 olmak üzere DB olarak not belgesine geçirilir. Ödev
ve uygulamaların önem kazandığı derslerde bu çalışmaların ara sınav notunu hangi oranda etkileyeceği, ders niteliğindeki laboratuvar ve proje derslerinde yarıyıl veya yıl içi başarı notunun
nasıl belirleneceği ve başarı notuna etki oranı ilgili yüksekokul kurulu tarafından belirlenerek
ilan edilir. Sınırsız sınav hakkı verilmiş ve daha önce yarıyıl sonu sınavına girme hakkı kazanılmış olan derslerde başarı notu, eski yarıyıl içindeki çalışma ve ara sınav sonuçlarına bakılmadan, sadece yarıyıl/yıl sonu sınav notu ile belirlenir. Tek ders sınavlarının ve ek sınavların
sonuçları, başarı notu olarak kabul edilir ve değerlendirilir.”
MADDE 14 – Aynı Yönetmeliğin 28 inci maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.
“Yatay geçişler ve özel öğrenci olarak ders alma
Madde 28 – Trakya Üniversitesinde yatay geçişler ve özel öğrenci işlemleri 24/4/2010
tarihli ve 27561 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan, Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans
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ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlar Arası
Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik hükümlerine göre yürütülür. Üniversite
içi eşdeğer yükseköğretim programları arası yatay geçişler de söz konusu Yönetmelik hükümlerine göre yapılır. Bu öğrencilerin eğitim programlarına intibakları, ilgili yüksekokul yönetim
kurulu tarafından yapılır.
Özel öğrenci olarak ders almak isteyen öğrencilerin, kayıt yenileme haftasından en az
iki hafta önce üniversitenin ilgili meslek yüksekokuluna başvuru yapması gerekir. Yapılan başvurular üniversite birimlerinin ilgili kurulları tarafından kayıt yenileme haftasının sonuna kadar
değerlendirilerek karara bağlanır.”
MADDE 15 – Aynı Yönetmeliğin 30 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“Madde 30 – Bir yüksekokulun herhangi bir programına kayıtlı iken Ölçme, Seçme
ve Yerleştirme Merkezi Sınavına girerek Trakya Üniversitesine kaydını yaptıran öğrencilerin
öğrenimlerine devam etmelerinde ve ders intibaklarının yapılmasında, aşağıdaki esaslar geçerlidir:
a) Bir Yüksekokulun birinci sınıfına kayıt olan bir öğrenci, herhangi bir muafiyet talebinde bulunmayarak, Yükseköğretim Kanununun tanımış olduğu azami öğretim süresi içinde
normal öğretim programına devam edebilir.
b) Öğrencinin muafiyet talebinde bulunması halinde; başvurular, öğrencinin üniversiteye ilk kayıt yaptırdığı tarihte başlar kayıt yenileme haftasının son günü mesai bitimine kadar
devam eder. Süresinde yapılamayan başvurular bir sonraki yarıyılda değerlendirilir. Ancak,
öğrencinin üniversitede önceki yarıyıllarda kayıtlanmış başarılı veya başarısız olduğu derslere
ilişkin değerlendirme yapılmaz.
Tekrar sınava girmek suretiyle yeniden kayıt yaptıran öğrencilerin eskiden okuduğu
dersleri, yüksekokul yönetim kurulunca değerlendirilerek, hangilerinden geçmiş kabul edilebileceği karara bağlanır ve geçilmiş derslerin kendi programındaki yarıyıl kredi toplamları esas
alınarak ilgili yarıyıla intibakı yapılır.
Öğrencilerin başarılı olduğu dersler, 22 nci maddede belirtilen harf notu karşılıkları tespit edilerek transkriptlerine işlenir.”
MADDE 16 – Aynı Yönetmeliğin 37 nci maddesi yürürlükten kaldırılmıştır.
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MADDE 17 – Aynı Yönetmeliğin 42 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“Madde 42 – Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, ilgili mevzuat hükümleri
ile Yükseköğretim Kurulu ve Senato kararları uygulanır.”
MADDE 18 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 19 – Bu Yönetmelik hükümlerini Trakya Üniversitesi Rektörü yürütür.

—— • ——
GENELGE
Başbakanlıktan:
Konu : Cuma İzni
GENELGE
2016/1

—— • ——
TEBLİĞLER
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından:
NOBO KALİBRASYON GÖZETİM DENETİM HİZMETLERİ SANAYİ VE
TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ’NİN, OTOMATİK OLMAYAN TARTI
ALETLERİ YÖNETMELİĞİ (2009/23/AT) KAPSAMINDA ONAYLANMIŞ
KURULUŞ OLARAK GÖREVLENDİRİLMESİNE DAİR
TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: MSG-2014/12)’İN YÜRÜRLÜKTEN
KALDIRILMASINA DAİR TEBLİĞ
(TEBLİĞ NO: MSG-2016/1)
MADDE 1 – 23/12/2014 tarihli ve 29214 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Nobo
Kalibrasyon Gözetim Denetim Hizmetleri Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’nin, Otomatik Olmayan Tartı Aletleri Yönetmeliği (2009/23/AT) Kapsamında Onaylanmış Kuruluş Olarak Görevlendirilmesine Dair Tebliğ (Tebliğ No: MSG-2014/12) yürürlükten kaldırılmıştır.
MADDE 2 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3 – Bu Tebliğ hükümlerini Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı yürütür.
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığından:
GSI SLV-TR KAYNAK TEKNOLOJİSİ TEST VE MESLEKİ GELİŞİM
MERKEZİ LTD. ŞTİ.’NİN ONAYLANMIŞ KURULUŞ OLARAK
GÖREVLENDİRİLMESİNE DAİR TEBLİĞ (MHG/2015-24)
MADDE 1 – (1) Avrupa Komisyonu tarafından 2617 kimlik kayıt numarası tahsis edilen ve Çiğdem Mahallesi Gökkuşağı Sitesi Mavi Blok No:37-38 Balgat-Çankaya/ANKARA
adresinde bulunan GSI SLV-TR Kaynak Teknolojisi Test ve Mesleki Gelişim Merkezi Ltd. Şti.,
10/7/2013 tarihli ve 28703 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yapı Malzemeleri Yönetmeliği
(305/2011/AB) çerçevesinde Ek-1’de yer alan kapsamda performansın değişmezliğinin değerlendirmesi ve doğrulaması faaliyetini yürütmek üzere, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından
onaylanmış kuruluş olarak görevlendirilmiştir.
MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Çevre ve Şehircilik Bakanı yürütür.
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Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı)’ndan:
TAHSİLAT GENEL TEBLİĞİ
(SERİ: B SIRA NO: 9)
Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Tebliğde, Artvin İline bağlı Murgul İlçesinde 11/11/2015 ve
13/11/2015 tarihleri arasında meydana gelen doğal afet nedeniyle Bakanlığımızca 4/1/1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 13 üncü ve 15 inci maddeleri kapsamında mücbir
sebep hali ilan edilen bu ilçedeki amme borçlularının Bakanlığımıza bağlı vergi dairelerine
olan borçlarının 21/7/1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında
Kanunun 48 inci maddesine istinaden tecil ve taksitlendirilmesine yönelik açıklamalar yapılması amaçlanmaktadır.
Dayanak
MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ, 6183 sayılı Kanunun 48 inci maddesinin altıncı fıkrasına
dayanılarak hazırlanmıştır.
Kapsama giren mücbir sebep hali
MADDE 3 – (1) 213 sayılı Vergi Usul Kanunu kapsamında Bakanlığımızca, Artvin İline bağlı Murgul İlçesinde 11/11/2015 ve 13/11/2015 tarihleri arasında meydana gelen doğal
afet nedeniyle bu ilçedeki mükellefler için 11/11/2015 ila 29/2/2016 tarihleri arasında (bu tarihler dâhil) vergi uygulamaları bakımından mücbir sebep hali ilan edilmiştir.
Kapsama giren amme alacakları
MADDE 4 – (1) Doğal afet nedeniyle ilan edilen mücbir sebep hali kapsamındaki amme
borçlularından aranılan;
a) Vadesi mücbir sebep halinin başladığı tarihten önceki her türlü amme alacaklarının,
b) Mücbir sebep halinin başladığı tarihten önce tahakkuk etmiş olup, vadesi mücbir sebep hali ilan edilen tarih ile mücbir sebebin sona erdiği tarih aralığına rastlayan her türlü amme
alacaklarının,
c) İkmalen, re’sen veya idarece tarh edilen ve vadesi mücbir sebep halinin başladığı
tarih ile sona erdiği tarih aralığına rastlayan her türlü amme alacaklarının,
ç) Mücbir sebep hali ilan edilen tarih ile mücbir sebebin sona erdiği tarih arasında yıllık
olarak tahakkuk eden amme alacakları ile her ne şekilde olursa olsun vadesi bu tarih aralığına
rastlayan her türlü amme alacaklarının,
d) Mücbir sebep hali ilan edilen tarih ile mücbir sebebin sona erdiği tarih arasında verilmesi gereken vergi beyannameleri ve bildirimlere istinaden gerek bu dönemde tahakkuk
eden gerekse mücbir sebebin sona erdiği tarihten sonra mücbir sebep nedeniyle verilme süresi
uzayan ve uzatılan süre içerisinde verilen beyanname ve bildirimlere istinaden tahakkuk edecek
amme alacaklarının (Bakanlığımızca tecili uygun görülmeyenler hariç),
bu Tebliğde öngörülen şartlarla tecil ve taksitlendirmeye tabi tutulması uygun görülmüştür.
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Kapsama giren borçlular
MADDE 5 – (1) Doğal afetin meydana geldiği tarih itibarıyla mücbir sebep hali ilan
edilen Artvin İline bağlı Murgul İlçesinde faal mükellefiyet kaydı bulunan mükelleflerden;
a) Merkezleri yönünden doğal afetin meydana geldiği yer vergi dairesinde mükellefiyeti
bulunanların ülke genelindeki tüm vergi dairelerine,
b) Şubeleri yönünden veya yalnızca süreksiz mükellefiyetleri nedeniyle doğal afetin
meydana geldiği yer vergi dairesinde mükellef bulunanların yalnızca bu vergi dairesine,
olan ve tecil edilebilecek alacaklar yönünden bu Tebliğ kapsamında bulunan borçları
bu Tebliğe göre tecil ve taksitlendirilebilecektir.
(2) Doğal afetin meydana geldiği yerde, bu afetin meydana geldiği tarihten önce mükellefiyetini terk edenler ile bu tarihten sonra mükellefiyet tesis edenlerin, sadece doğal afetin
meydana geldiği yerdeki vergi dairesine olan ve tecil edilebilecek alacaklar yönünden bu Tebliğ
kapsamında bulunan borçlarının tecil ve taksitlendirilmesi mümkündür.
(3) Kapsama giren borçlular yönünden örnek olaylar aşağıda yer almaktadır.
a) Doğal afetin meydana geldiği tarihte Murgul Malmüdürlüğünde merkezi itibarıyla
mükellefiyet kaydı bulunan borçlunun, Murgul Malmüdürlüğü ile Çanakkale İli Biga Vergi
Dairesine olan ve tecil edilebilecek alacaklar yönünden kapsama giren borçlarının bu Tebliğde
yapılan açıklamalara göre tecil ve taksitlendirilmesi mümkün bulunmaktadır.
b) Doğal afetin meydana geldiği tarihten önce Murgul Malmüdürlüğündeki mükellefiyeti sona eren borçlunun, sadece Murgul Malmüdürlüğündeki tecil edilebilecek alacaklar yönünden kapsama giren borçları bu Tebliğe göre tecil ve taksitlendirilecek, ülke genelindeki diğer vergi dairelerine olan borçları bu kapsamda taksitlendirilemeyecektir.
c) Doğal afetin meydana geldiği tarihten sonra Murgul Malmüdürlüğünde mükellefiyet
tesis ettiren borçlunun, Murgul Malmüdürlüğü ile Bolu İli Gerede Vergi Dairesine borçlu olması
durumunda sadece Murgul Malmüdürlüğündeki tecil edilebilecek alacaklar yönünden kapsama
giren borçları bu Tebliğe göre tecil ve taksitlendirilecektir.
ç) Doğal afetin meydana geldiği tarih itibarıyla Murgul Malmüdürlüğünde süreksiz mükellefiyet kaydı bulunan borçlunun sadece Murgul Malmüdürlüğündeki tecil edilebilecek alacaklar yönünden kapsama giren borçları bu Tebliğe göre tecil ve taksitlendirilecek, ülke genelindeki diğer vergi dairelerine olan borçları bu kapsamda taksitlendirilemeyecektir.
d) Doğal afetin meydana geldiği tarih itibarıyla Murgul Malmüdürlüğünde şube olarak
mükellefiyet kaydı bulunan borçlunun sadece Murgul Malmüdürlüğündeki tecil edilebilecek
alacaklar yönünden kapsama giren borçları bu Tebliğe göre tecil ve taksitlendirilecek, mükellefin ülke genelindeki diğer vergi dairelerine olan borçları bu kapsamda taksitlendirilemeyecektir.
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Başvuru süresi ve şekli
MADDE 6 – (1) Bu Tebliğ kapsamında tecil ve taksitlendirmeden yararlanabilmek için
mükelleflerin 30/6/2016 tarihi mesai saati bitimine kadar borçlu bulundukları vergi dairelerine
tecil ve taksitlendirme talep formu ile başvuruda bulunmaları gerekmektedir.
(2) Bu kapsamda tecil talep edecek mükellefler tüm borçları için tecil ve taksitlendirme
talebinde bulunabilecekleri gibi fer’ileri de dâhil olmak şartıyla tercih edecekleri borçları için
de talepte bulunabileceklerdir.
(3) Birden fazla vergi dairesinde mükellefiyet kaydı bulunan mükellefler, her bir vergi
dairesine olan borçları için ayrı ayrı talepte bulunacaklardır.
(4) Bu Tebliğ kapsamındaki başvuruların posta yoluyla yapılması mümkün olup, bu
takdirde başvuru dilekçelerinin taahhütlü posta veya APS ile gönderilmesi halinde postaya verildiği tarih, adi posta ile gönderilmesi halinde ise vergi dairesi kayıtlarına intikal ettiği tarih
başvuru tarihi olarak dikkate alınacaktır.
Taksit süresi ve tecil faizi
MADDE 7 – (1) Bu Tebliğ kapsamında yapılan başvurular 6183 sayılı Kanunun 48 inci
maddesi ve tecile ilişkin diğer mevzuat çerçevesinde değerlendirilecek ve talebi uygun görülen
mükelleflerin borçları azami 24 ay (katma değer vergisi ve özel tüketim vergisi ile bunların
fer’ileri azami 12 ay) süre ile taksitlendirilebilecektir.
(2) Tecil edilen bu borçlara tecil faizi uygulanmayacaktır.
Diğer hususlar
MADDE 8 – (1) Bu Tebliğ kapsamında tecil ve taksitlendirmeden yararlanmak üzere
başvuruda bulunan mükelleflerin tecil talepleri, bu Tebliğde belirlenen hususlar ile tecile ilişkin
diğer mevzuatla belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde değerlendirilerek sonuçlandırılacaktır.
(2) Bu Tebliğ kapsamında tecil edilen borçlar için mükelleflere; ödenecek taksit tutarlarını ve taksitlerin vade tarihlerini (taksitlerin vade tarihi olarak her ayın son iş günü belirtilecektir) gösteren bir yazı tebliğ edilecektir. Ayrıca, tebliğ edilen yazıda tecil edilen borçların
tecil şartlarına uygun ödenmemesi halinde, tecil şartlarının ihlal edilmiş olacağı ve amme alacağının cebren takip ve tahsil edileceği hususuna yer verilecektir.
(3) Bu Tebliğ kapsamında olup, bu Tebliğin yayımı tarihinden önce;
a) Tecil edilmiş ve tecil şartlarına uygun olarak ödenmekte olan amme alacaklarının,
bu Tebliğin yayımı tarihinden sonra ödenmesi gereken taksit tutarlarına, müracaat tarihlerinden
bu Tebliğin yayımı tarihine kadar geçerli olan tecil faizi oranları uygulanacak, bu Tebliğin yayımı tarihinden sonra ise tecil faizi hesaplanmayacaktır.
b) 6183 sayılı Kanunun 48 inci maddesine göre tecil talebinde bulunan ancak talepleri
değerlendirme aşamasında olan mükelleflerin tecil talepleri bu Tebliğ kapsamında belirlenen
azami süreler de göz önünde bulundurularak sonuçlandırılacak, bu çerçevede başvuruda bulunan mükelleflerin borçları için ilk müracaat tarihinden bu Tebliğin yayımlandığı tarihe kadar
geçerli olan tecil faizi oranları uygulanacak, bu Tebliğin yayımı tarihinden sonra ise tecil faizi
hesaplanmayacaktır.
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(4) Bu Tebliğ kapsamında borçları taksitlendirilen mükelleflere, tecil ve taksitlendirilen
borçlarının % 10’unu ödemiş olmaları ve vadesi geçmiş başkaca bir borcunun bulunmaması
şartlarıyla vadesi geçmiş borcunun bulunmadığına dair yazı verilecektir.
(5) Motorlu taşıtlar vergisinden borcu olan mükelleflerin, bu Tebliğ ile getirilen düzenlemeden yararlanmak üzere her bir taşıt itibarıyla hesaplanacak toplam borç tutarı için başvuruda bulunmaları zorunludur. Bu Tebliğ kapsamında motorlu taşıtlara ilişkin vergi ve diğer amme
alacaklarının da tecili uygun görülmüş olmakla birlikte, bu türden borçları tecil edilmiş mükelleflerin, maliki oldukları taşıta ilişkin satış ya da devir yapabilmeleri için tecil edilen borçlarını
defaten ödemeleri gerekmektedir.
(6) Bu Tebliğ kapsamında yapılan taksitlendirmelere uygun ödemede bulunulmaması
halinde tecil ihlal edilmiş olacaktır. Ancak mükelleflerin taksitlendirme süresi içerisinde tecilin
geçerli sayılması yönünde talepte bulunmaları halinde bu talepleri tecili yapan makam tarafından değerlendirilerek sonuçlandırılacaktır.
(7) Bu Tebliğde belirtilen sürede yapılmayan tecil ve taksitlendirme başvuruları Tahsilat
Genel Tebliği (Seri: A Sıra No: 1) ile tecile ilişkin diğer mevzuatla belirlenen usul ve esaslara
göre değerlendirilerek sonuçlandırılacaktır.
(8) Bu Tebliğe göre yapılacak teciller hakkında da Tahsilat Genel Tebliği (Seri: A Sıra
No: 1)’nde, teminat uygulamasına ve tecil edilecek borç için tatbik edilmiş hacizlere ilişkin
yapılan açıklamalar dikkate alınacaktır.
(9) 213 sayılı Kanun ile 6183 sayılı Kanunda yer alan sorumluluk düzenlemeleri nedeniyle mirasçılar, kanuni temsilciler ve ortaklar gibi asıl amme borçlusu dışında amme borçlusu
sayılan kişiler de bu Tebliğ ile getirilen düzenlemeden sorumlu oldukları tutar için talepte bulunmaları halinde yararlanabileceklerdir.
Yürürlük
MADDE 9 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

—— • ——
Maliye Bakanlığından:
MUHASEBAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GENEL TEBLİĞİ (TEMLİK VE VERGİ
BORÇLARINA TAKAS) (SIRA NO: 12)’NİN YÜRÜRLÜKTEN
KALDIRILMASINA DAİR TEBLİĞ (SIRA NO: 49)
MADDE 1 – 20/2/2004 tarihli ve 25379 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan
Muhasebat Genel Müdürlüğü Genel Tebliği (Temlik ve Vergi Borçlarına Takas) (Sıra No: 12)
yürürlükten kaldırılmıştır.
MADDE 2 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3 – Bu Tebliğ hükümlerini Maliye Bakanı yürütür.
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İLÂN BÖLÜMÜ
(İlânlarla ilgili müracaatlar Başbakanlık Basımevi Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğüne yapılır.)

YARGI İLÂNLARI
Alanya 7. Asliye Ceza Mahkemesinden:
Mahkememizin 03/09/2015 tarih, 2014/626 Esas, 2015/488 sayılı kararı ile; sanık Mesut
GÜLBEYAZ hakkında Kullanmak Ġçin UyuĢturucu veya Uyarıcı Madde Satın Almak, Kabul
Etmek, Bulundurmak ve Kullanmak suçundan Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılmasına karar
verilmiĢ olup gıyabında verilen karar sanık Mesut GÜLBEYAZ'a tebliğ edilememiĢtir.
Gıyabi Hükmün 7201 Sayılı Tebligat Kanununun 28-29. maddeleri gereğince Resmi
Gazete'de yayınlanmak suretiyle sanık Mesut GÜLBEYAZ'a tebliğine ve kararın Resmi Gazete'de
yayınını müteakip 15 gün sonra kesinleĢeceği hususu ilan olunur.
11407

—————

Mahkememizin 07/07/2015 tarih, 2014/541 Esas, 2015/447 sayılı kararı le; Sanık Sinan
BAYBARS YENĠDÜNYA hakkında; müĢteki Tacettin KURU'ya yönelik Hakaret Suçundan
7600 TL. Adli Para Cezası ile cezalandırılmasına karar verilmiĢ olup gıyabında verilen karar ve
temyiz dilekçesi Sanık Sinan BAYBARS YENĠDÜNYA'a tebliğ edilememiĢtir.
Gıyabi Hükmün 7201 Sayılı Tebligat Kanununun 28-29. maddeleri gereğince Resmi
Gazete'de yayınlanmak suretiyle sanık Sinan BAYBARS YENĠDÜNYA'a tebliğine ve kararın ve
temyiz dilekçesinin Resmi Gazete'de yayınını müteakip 15 gün sonra kesinleĢeceği hususu ilan
olunur.
11406

—— • ——

Alanya 8.Asliye Ceza Mahkemesinden:
ESAS NO
: 2014/460
KARAR NO
: 2015/ 9
DAVACI
: K.H.
KATILAN SANIK : AYHAN AHLATCI - Niyazi ve Mediha oğlu 05/09/1975 Çorum
doğumlu, Çorum, Merkez, Eskikaradona mah/köy nüfusunda
kayıtlı. GüneĢli Mah. Kumköy Bulvarı No: 48 Kumköy M2 Optik
Manavgat/ANTALYA adresinde oturur. TC Kimlik No: 17335821392
MÜġTEKĠ SANIK : ANNA ZINCHENKO - Borıs ve Nadejda oğlu 1976 Rusya
doğumlu, Cumhuriyet Mah Kemali Soydon sok. No: 3 Damla Sitesi
A Blok Kat 2 D 13 Alanya/ANTALYA adresinde oturur.
ATILI SUÇ
: Kasten Yaralama, Hakaret, Tehdit
OLAY TARĠHĠ : 01/09/2013
OLAY YERĠ
: ANTALYA/ALANYA
YERĠLEN CEZA : BERAAT
KARAR TARĠHĠ : 26/01/2015
Yukarıda adı ve kimliği yazılı müĢteki sanık Anna Zinchenko gıyabında verilen iĢ bu
karar tüm aramalara rağmen adı geçenin bulunamaması nedeni ile tebliğ edilememiĢtir.
1 - 7201 sayılı Tebligat Kanununun 28-29. maddesi gereğince hüküm özetinin RESMĠ
GAZETE'DE ĠLANEN TEBLĠĞĠNE,
2 - Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiĢ sayılacağına,
yapılacak ilan masraflarının müĢteki sanıktan tahsiline, dosya üzerinde verilmiĢ olup,
Ġlan olunur.
11405
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ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI
MÜESSESEMĠZĠN ĠHTĠYACI OLAN 3 ADET ĠHALE
AġAĞIDA BELĠRTĠLEN TARĠHTE YAPILACAKTIR
TKİ Ege Linyitleri İşletmesi Müessesesi Müdürlüğünden:
1 - Ġdarenin:
a) Adresi
: E.L.Ġ. Müessesesi Müdürlüğü 13 Eylül Mah. Atatürk Cad.
No: 89 45500 Soma/MANĠSA
b) Telefon ve faks numarası : (236) 613 23 26 (4 hat) Faks: 612 20 13 - 613 20 13
c) Elektronik posta adresi
: elisatinalma@eli.gov.tr
2 - Ġhale konusu hizmetin a)

Niteliği - Türü - Miktarı
Ege Linyitleri Müessesesi Müdürlüğüne ait
tüm makinaların her türlü kaynak, torna 1
tesfiye iĢleri ve bilgisayarda veri hazırlama
yaptırılması iĢidir
Ġstasyon vagon yükleme tesisine, G Noktası,
Dereköy ve diğer stok sahalarına kamyonlarla
getirilecek kömürlerin vagonlara yüklenmesi,
2 vagon olmadığı zamanlarda stok sahasına
istiflendirilmesi iĢlemlerini yapan raylı
sistemler teknolojisi sertifikasına sahip iĢçilik
hizmet alımı
IĢıklar B Termik Stoğundan 425.000 ton
kömürün yüklenmesi, Soma B Termik
3 santralinin 1-4 ve 5-6 Üniteleri Kamyon
bunkerlerine veya stok sahasına taĢınması ve
boĢaltılması hizmet alım iĢi

b) Yapılacağı yer

Ġhale
Kayıt No

Dosya No

Ġhale Tarih
ve Saati

Süre

2016/453

2016-0002

25.01.2016
14:00

730
gün

2016/758

2016-0006

25.01.2016
15:00

395
gün

2016/534

2016-0004

26.01.2016
14:00

150
gün

: TKĠ Ege Linyitleri ĠĢletmesi Müessesesi Müdürlüğü
(Soma/MANĠSA)’dır.
c) ĠĢin süresi
: Yukarıdaki tabloda belirtilmiĢtir.
d) Ġhale usulü
: Açık ihale
3 - Ġhalenin Yapılacağı yer : ELĠ Müessesesi Müdürlüğü Toplantı Salonu Soma/
MANĠSA
4 - Ġhale dokümanı; ELĠ Müessese Müdürlüğü 13 Eylül Mah. Atatürk Cd. No: 89 45500
Soma/MANĠSA, adresinden görülebilir ihale dokümanları 100,00 TL bedel karĢılığı aynı adresten
temin edilebilir. Ġhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.
5 - Teklifler, 2. maddelerde belirtilen ihale tarihi ve saatine kadar Ege Linyitleri ĠĢletmesi
Müessesesi Müdürlüğü Genel Muhaberat Servisine verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta
vasıtasıyla da gönderilebilir.
6 - Ġstekliler teklif edilen bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri
oranda geçici teminat vereceklerdir.
7 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 takvim günü
olmalıdır.
8 - Bu ihale 4734 sayılı Kamu Ġhale Kanununun 3(g) maddesi kapsamında olup, (ceza ve
yasaklamalarla ilgili hususlar hariç) 4734 ve 4735 sayılı Kanunlarla bunları tadil eden Kanunlara
tabi değildir.
9 - Web sitemiz: www.eli.gov.tr
123/1-1
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GAYRĠMENKUL SATILACAKTIR
Karatay Belediye Başkanlığından:
1 - Mülkiyeti belediyemize ait aĢağıda tapu kayıtı ve muhammen bedeli yazılı
gayrimenkul 2886 sayılı Kanun ve Ģartnamesi dâhilinde Kapalı Teklif Usulü ile satılacaktır.
2 - Ġhale 20.01.2016 ÇarĢamba günü saat 14:00’de belediye encümenince, encümen
toplantı salonunda yapılacaktır.
3 - Arsa bedeli; %25’i peĢin geri kalanı peĢinat tahsil edildikten 1 ay sonra baĢlamak
üzere 5 ay eĢit aralıklı taksit halinde ödenecek olup, satıĢtan doğacak KDV ile ilgili 3065 sayılı
Katma Değer Vergisi Kanununa göre iĢlem yapılacaktır.
4 - Kapalı Teklif Usulü ihaleye katılabilmek için istenen belgeler;
A) DıĢ zarf
a) Müracaat dilekçesi (ADNKS’nde bulunan adres yazılacak)
b) Nüfus Cüzdanı fotokopisi. (T.C Kimlik Numaralı)
c) Geçici teminat (2886 sayılı D.Ġ.K.’nun 26'ncı maddesinde belirtilen değerler geçerlidir)
d) Tüzel kiĢi olması halinde, ilgisine göre tüzel kiĢiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları
ile tüzel kiĢiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya
bu hususları tevsik eden belgeler ile Ticaret ve/veya Sanayi Odası ihaleye iliĢkin ilanın yapıldığı
yıl içerisinde alınmıĢ belge ve tüzel kiĢiliğin imza sirküleri,
e) Ġstekliler adına vekaleten iĢtirak ediliyor ise, istekli adına ihaleye katılan kiĢinin ihaleye
katılmaya iliĢkin Noter tasdikli vekaletnamesi ile Noter tasdikli imza beyannamesi,
f) Ortak giriĢim olması halinde ortak giriĢim beyannamesi, ( Ortak girilmesi halinde)
B) Ġç zarf
a) Teklif mektubu
5 - Kapalı Teklif Usulü ihaleye katılmak isteyenler ihale zarflarını ihale günü saat 12:00’a
kadar Encümen BaĢkanlığına sunulmak üzere Yazı ĠĢleri Müdürlüğüne, (posta ile gönderilerde
olabilecek gecikmeler kabul edilmez.) teslim etmeleri gerekmektedir.
6 - ġartname hakkında detaylı bilgi Belediyemiz Gelir ve Tahakkuk ġefliğinde görülebilir.
7 - Belediye Encümeni; ihaleyi yapıp yapmamakta ve uygun bedeli tespitte serbesttir.
Mahalle
Fevzi Çakmak

Ada
30808

Parsel
M2
6
4.138,60

Niteliği
Arsa

—— • ——

Muh. Bed. TL
1.870.000,00

Geçici Tem. TL
56.100,00
11804/1-1

14.000 TON (2016 YILI ĠÇĠN) TAHMĠL TAHLĠYE ĠġĠ
HĠZMET ALIMI ĠHALE EDĠLECEKTĠR
Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü Kayseri Pazarlama Bölge Müdürlüğünden:
1 - Bölge Müdürlüğümüz ihtiyacı olan 14.000 TON Tahmil Tahliye iĢi %20 artar-azalır
opsiyonlu olarak Satınalma ve Ġhale Yönetmeliğimizin 9. uncu maddesi kapsamında Açık Ġhale
Usulü ile yaptırılacaktır.
2 - Bu iĢe ait Ģartnameler Bölge Müdürlüğümüzden 100,00TL bedelle tahsil fiĢi
karĢılığında; Çay ĠĢletmeleri Genel Müdürlüğü Kayseri Pazarlama Bölge Müdürlüğü Yıldızevler
Mahallesi Sivas Bulvarı No: 327 Kocasinan-KAYSERĠ adresinden temin edilebilir.
Telefon: 0 352 2450432 Faks: 0 352 2450433 e-posta: kayseri@caykur.gov.tr.
3 - Ġhaleye katılmak isteyen isteklilerin Ġdari ve Teknik Ģartname esasları dahilinde
hazırlayacakları teklif mektuplarını en geç 20.01.2016 günü saat 14:00 kadar Çaykur Kayseri
Pazarlama Bölge Müdürlüğüne elden vermeleri veya posta ile göndermeleri gerekmektedir. Teklif
mektupları ihale günü olan aynı gün saat 14:00’de açılacaktır.
4 - Postada meydana gelen gecikmeler ile telgraf veya faksla yapılacak müracaatlar kabul
edilmez.
5 - Ġhale alternatif tekliflere kapalıdır.
6 - Verilen tekliflerdeki fiyat geçerlilik süresi (opsiyon)ihale tarihinden itibaren en az 40
gün olmalıdır.
7 - Teklif edilen bedelin KDV hariç en az %3’ü oranında geçici teminat, yapılacak
sözleĢme bedelinin KDV hariç %6’sı oranında kesin teminat alınır.
8 - Ġhale kısmi tekliflere kapalıdır.
9 - Ġhale Çay ĠĢletmeleri Genel Müdürlüğü Kayseri Pazarlama Bölge Müdürlüğünde
yapılacaktır.
10 - TeĢekkülümüz bu ihalede, 4734 sayılı Kamu Ġhale Kanununa tabi olmayıp, Satınalma
ve Ġhale Yönetmeliğimiz hükümlerince ihaleyi tamamen veya kısmen yapıp yapmamakta
serbesttir.
96/1-1
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KAT KARġILIĞI ĠNġAAT ĠġĠ ĠHALE EDĠLECEKTĠR
Bahşılı Belediye Başkanlığından:
Kırıkkale Ġli, BahĢılı Ġlçesi, Doğanay Mahallesinde bulunan, mülkiyeti BahĢılı
Belediyesine ait aĢağıda iĢin adı, imar ve inĢaat durumları belirtilen taĢınmaz üzerinde, kat
karĢılığı yaptırılacak olan Konut + Dükkan ĠnĢaatı iĢi, Ģartnamesi esasları dahilinde 2886 sayılı
Devlet Ġhale Kanunun 45. maddesine göre açık teklif usulü ile ihaleye çıkartılmıĢtır.
Ġli: Kırıkkale, Ġlçesi: BahĢılı, Mahallesi: Doğanay Ada/Parsel: 1925 ada 2 parsel, Alanı:
12.492,00 m²,
Brüt inĢaat alanı: 26.332,20 m² ĠĢin adı / Kullanım Ģekli: Konut + Dükkan
1 - Ġhale 19/01/2016 tarihinde Salı günü saat 15.00’da Hüseyin OnbaĢı Mahallesi Fatih
Sultan Mehmet Caddesi No: 23 BahĢılı/KIRIKKALE adresinde Belediye Encümenince
yapılacaktır.
Projesi Belediyemizce hazırlanmıĢ olup, toplam 6 Blok toplamı 312 (2+1 konut) daire
olup, I. Etap 3 blok 156 (2+1 konut) dairelik konut ve 8 adet dükkan iĢi ihale edilecektir. 2886
sayılı D.Ġ.K.nun 45. maddesi gereği açık teklif usulü ile yüzdelik oranına göre (Daire sayısına ve
dükkan sayısına denk gelecek Ģekilde) inĢaat yapmak üzere teklif verilecektir. Belediye verilen
teklifler sonucunda hissesine düĢen daire sayısını istediği bloktan alma hakkına sahip olacaktır.
2 - Bu iĢin muhammen bedeli 7.445.600,00 (yedi milyon döryüzkırkbeĢbinaltıyüzlira)’dır.
Belediyemize verilecek teklifler konut ve dükkan hisse teklifleri en az % 15’den baĢlamak üzere
teklif verilecektir.
3 - Ġstekliler, Ġhaleye Katılmak için ġartnameye uygun teklif mektubu ile birlikte;
A - Kanuni ikametgahı olması, nüfus cüzdan sureti,
B - Türkiye'de Tebligat için adres beyanı ve/veya irtibat için telefon, varsa faks numarası
ile elektronik posta adresi,
C - Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası
Belgesi;
a) Gerçek kiĢi olması halinde, ihaleye iliĢkin ilk ilanın yapıldığı yıl içinde alınmıĢ, Ticaret
ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,
b) Tüzel kiĢi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kiĢiliğin siciline kayıtlı bulunduğu
Ticaret ve/veya Sanayi Odasından ihaleye iliĢkin ilk ilanın yapıldığı yıl içersinde alınmıĢ, tüzel
kiĢiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge,
c) Ortak giriĢim olması halinde ortak giriĢimi oluĢturan gerçek veya tüzel kiĢilerin her
birinin (a) ve (b) deki esaslara göre temin edecekleri belge,
D- Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren Noter tasdikli imza Beyannamesi/imza
Sirküleri;
a) Gerçek kiĢi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
b) Tüzel kiĢi olması halinde, ilgisine göre tüzel kiĢiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları
ile tüzel kiĢiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya
bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kiĢiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
c) Ortak giriĢim olması halinde ortak giriĢimi oluĢturan gerçek kiĢi veya tüzel kiĢilerin her
birinin (a) veya (b) fıkralarındaki esaslara göre temin edecekleri belge,
E - Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kiĢinin ihaleye katılmaya
iliĢkin noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi/imza sirküleri,
F - Ġsteklilerin ortak giriĢim olması halinde, noter tasdikli Ortak GiriĢim Beyannamesi ile
imzalanmıĢ ortaklık sözleĢmesi vermesi,
G - Bu iĢin ihale ġartnamesi ve eklerinin satın alındığına dair alındı belgesi,

8 Ocak 2016 – Sayı : 29587

RESMÎ GAZETE

Sayfa : 67

H - Yüklenici % 3 tutarında 223.368,00 (ikiyüzyirmiüçbinüçyüzaltmıĢsekizlira) TL geçici
teminat yatırmak zorundadır. Geçici teminat mektubu vermesi, Geçici teminatlar nakit para ise;
BahĢılı Belediyesi Veznesine yatırılıp alınacak vezne alındısı makbuzu,
Ġ - Teknik personel taahhütnamesi
J - Yapı araçları taahhütnamesi
K - Gelir ve Kurumlar Vergisi borcu bulunmadığına dair belge.
L - Yer görme belgesi,
4 - Ġhale ġartnamesi ile diğer evraklar ödenecek (K.D.V hariç) 500,00-TL’lik makbuz
karĢılığı Ġmar ĠĢleri Müdürlüğünden temin edilebileceği gibi aynı müdürlükte ücretsiz olarak da
incelenebilir.
5 - Ġhaleye katılmak için istenilen suret belgeler Noter tasdikli olacaktır.
6 - Ġstenilen belgelerle birlikte teklif mektuplarının en geç ihale günü ihalenin yapılacağı
saate kadar BahĢılı Belediye BaĢkanlığı Ġhale Komisyonuna verilmesi Ģarttır.
7 - ĠĢ bu ihale ilanı genel bilgi niteliğinde olup, kat karĢılığı inĢaat yaptırılması iĢinde,
Ġhale ġartname hükümleri uygulanacaktır.
8 - Ġhale komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakta ve en uygun teklifi tespit etmekte
serbesttir.
Ġlan olunur.
129/1-1

—— • ——

NAKLĠYE HĠZMETĠ SATIN ALINACAKTIR
Türk Kızılayı Genel Müdürlüğünden:
1 - Türk Kızılayı tarafından üretimi yapılan veya yapılacak her türlü mamul ile
hammadde/malzemelerin, 3 yıl süre ile yükleme noktalarından (Afyon. Erzincan vb.) ve/veya
kurumun belirleyeceği mahallerden alınarak adres bilgileri verilen müĢteri, depo, fabrika vb.
noktalara tırla/kamyonla tek yön/çift yön karayolu ile taĢınmasına dair nakliye hizmeti idari ve
teknik Ģartname hükümlerine göre kapalı zarfla teklif alınmak suretiyle satın alınacaktır.
2 - Firmalar, 475.000,00 TL’lik geçici teminatı teklifleri ile birlikte vereceklerdir.
3 - Ġhaleye ait Ģartnameler ― Ataç 1 Sok. No: 32 YeniĢehir/ANKARA‖ adresindeki Genel
Müdürlüğümüzden, ―Ahmediye Mah. Halk Cad. Esvafçı Sok. No: 8 Üsküdar/ĠSTANBUL‖
adresindeki Ġstanbul Müdürlüğümüzden 500,00 TL karĢılığında temin edilebilecektir.
Ġdari, teknik Ģartnamelere www.kizilay.org.tr adresinden ulaĢılabilecektir.
4 - Firmaların tekliflerini en geç 01.02.2016 günü saat 10:30’a kadar Genel
Müdürlüğümüz Ġdari ĠĢler Birimi’ne vermiĢ/göndermiĢ olmaları gerekmektedir.
5 - 2 nolu ―Teklif ve Teminat Mektubu‖ zarfı 02.02.2016 saat 14:30’da Genel Müdürlüğümüz
Toplantı Salonunda açılacaktır.
6 - Postada meydana gelecek gecikmeler dikkate alınmaz.
7 - Telgraf, mail ve faksla yapılacak müracaatlar dikkate alınmayacaktır.
8 - Kurumumuz Kamu ihale kanunlarına tabi değildir.
127/1-1

—— • ——

ARSA SATILACAKTIR
Kızılcahamam Belediye Başkanlığından:
Mülkiyeti Belediyemize ait Yenice Mahallesinde bulunan aĢağıda ada, parsel ve miktarı
belirtilen taĢınmaz mal 29.12.2015 tarih ve 292 sayılı Encümen kararı ile 2886 S.K’nun 45.
maddesine göre 21.01.2016 tarihinde saat:14:00 ila 14:30 saatleri arasında Belediye Encümen
Toplantı Salonunda Belediye Encümeni huzurunda ihalesi yapılacak olup, ihaleye ait Ģartname
bedeli mukabilinde Tahakkuk Tahsilat ġefliğinden alınabilir
Ġlgililere ilan olunur.
KIZILCAHAMAM BELEDĠYESĠNCE SATIġA SUNULAN ARSA
S.
No Ada
1 495
2 495
3 495

Parsel
7
8
9

Yüzölçümü
M2
Vasfı
1849
ARSA
1849
ARSA
1560
ARSA

Mahallesi M2 Fiyatı
YENĠCE 160.00.TL
YENĠCE 160.00.TL
YENĠCE 160.00.TL

Ġ. Tarihi
21.01.2016
21.01.2016
21.01.2016

Geç.
Ġ. Saati
Teminat
14:00 8.875.00.TL
14:15 8.875.00.TL
14:30 7.488.00.TL

101/1-1
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ĠSTANBUL ĠLĠ, BAġAKġEHĠR ĠLÇESĠ, KAYABAġI TOPLU KONUT ALANI 876 ADA
1 PARSELDE ARSA SATIġI KARġILIĞI GELĠR PAYLAġIM ĠġĠ ĠHALE EDĠLECEKTĠR
Başbakanlık Toplu Konut İdaresi Başkanlığından (TOKİ):
1 - ―Ġstanbul Ġli BaĢakĢehir Ġlçesi KayabaĢı Toplu Konut Alanı 876 Ada 1 Parselde Arsa
SatıĢ KarĢılığı Gelir PaylaĢım ĠĢi‖ ihalesi; 4734 sayılı Kamu Ġhale Kanunu’na tabi olmayıp,
―Toplu Konut Ġdaresi BaĢkanlığı SatıĢ, Devir, Ġntikal, Kiraya verme, Trampa, Sınırlı Ayni Hak
Tesisi ve Arsa SatıĢı KarĢılığı Gelir PaylaĢımı Ġhale Yönetmeliğinin‖ 26. maddesi (DeğiĢik:
27/02/2007 - 26447 R.G./10. Md.) uyarınca Açık Ġhale Usulü ile yapılacaktır.
2 - Ġhale, yerli ve yabancı inĢaat firmalarına ve bunların kendi aralarında ya da finans
kuruluĢlarıyla yapacakları ortak giriĢimlere açıktır. Ancak bu uluslararası bir ihale değildir.
3 - Ġhale için baĢvuracak istekliler, ihale dosyası ve eklerini, Toplu Konut Ġdaresi
BaĢkanlığı Ġstanbul Hizmet Binası Halkalı Atakent Mah. 221 Sok. No: 5

34307 Halkalı

Küçükçekmece/ĠSTANBUL adresinden 08.30 - 17.30 saatleri arasında 500 TL. (BeĢyüz Türk
Lirası) yatırarak satın alabilirler.
4 - Teklif dosyaları, aĢağıdaki adrese en geç 28.01.2016 tarihine ve saat 11:00’e kadar,
sıra numaralı alındılar karĢılığında; Toplu Konut Ġdaresi BaĢkanlığı Ġstanbul Hizmet Binası
Halkalı Atakent Mah. 221 Sok. No: 5

34307 Halkalı Küçükçekmece/ĠSTANBUL adresinde

Toplu Konut Ġdaresi Ġhale Komisyonu BaĢkanlığı’na elden teslim edilecektir. Teklifler iadeli
taahhütlü olarak da gönderilebilir. Posta ile gönderilecek tekliflerin ihale saatine kadar idareye
ulaĢması Ģarttır aksi halde Posta gecikmesinden Ġdaremiz sorumlu değildir.
5 - Teklifler 28.01.2016 tarihinde, saat 11:00’de istekliler huzurunda Ġhale Komisyonu
tarafından açılacaktır.
6 - Değerlendirme sonucu uygun görülecek istekliler yazı ile ikinci oturuma davet
edilecektir.
7 - Teklifler, Teklif Alma ġartnamesi’nin ilgili maddeleri esaslarına göre değerlendirilecek
olup, herhangi bir Ģartlı teklif kabul edilmeyecektir.
8 - Ġhaleye katılabilmek için ĠSTEKLĠ’lerde aĢağıda belirtilen belgeler aranır:
1 - Türkiye’de tebligat için adres,
2 - Ticaret sicil gazetesi,
3 - Ticaret ve/veya Sanayi Odası belgesi (2016 yılına ait),
a. Gerçek kiĢi olması halinde Ticaret ve/veya Sanayi Odasına kayıtlı olduğunu gösterir
belge.
b. Tüzel kiĢi olması halinde tüzel kiĢiliğin Ġdare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden
veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret veya Sanayi Odasından veya benzeri bir makamdan tüzel
kiĢiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge,
c. Ortak giriĢim olması halinde ortak giriĢimi oluĢturan gerçek veya tüzel kiĢilerin her
birinin (a) ve (b)’deki esaslara göre temin edecekleri belge.
4 - Ġmza sirküleri,
a. Gerçek kiĢi olması halinde noter tasdikli imza sirküleri.
b. Tüzel kiĢi olması halinde tüzel kiĢiliğin noter tasdikli imza sirküleri
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c. Ortak giriĢim olması halinde ortak giriĢimi oluĢturan gerçek kiĢi veya tüzel kiĢinin her
birinin (a) ve (b)’deki esaslara göre temin edecekleri belge.
5 - Ġstekliler adına vekâleten iĢtirak ediliyor ise istekli adına teklifte bulunacak
kimse/kimselerin vekâletnameleri ile vekâleten iĢtirak edenin noter tasdikli imza sirküleri,
6 - Teklif ile birlikte verilecek olan ihale dosyasındaki tüm dokümanların her sayfasının
imza edilmesi (bu imza, ihale dosyasındaki dokümanlarda yer alan tüm hükümler ile bu dosyaya
bağlı diğer eklerdeki hükümlerin kabul edildiği anlamını taĢır)
7 - Ortak giriĢim olarak teklif verilecekse, Ortak GiriĢim Beyannamesinde ĠĢ ortaklığında
en çok hisseye sahip ortak, pilot ortak olarak gösterilmek zorundadır. Ancak bütün ortakların
hisse oranlarının eĢit olduğu veya diğer ortaklara göre daha fazla hisse oranına sahip ve hisseleri
birbirine eĢit olan ortakların bulunduğu iĢ ortaklığında ise bu ortaklardan biri pilot ortak olarak
belirlenir. Ortakların hisse oranları ĠĢ Ortaklığı Beyannamesinde gösterilir.
8 - Ġhale Dokümanı Alındı Belgesi
9 - Mevzuat hükümleri uyarınca kesinleĢmiĢ sosyal güvenlik prim borcu olmadığına dair
son teklif verme tarihinden önceki 3 (üç) ay içinde düzenlenmiĢ belge,
10 - Mevzuat hükümleri uyarınca kesinleĢmiĢ vergi borcu olmadığına dair son teklif
verme tarihinden önceki 3 (üç) ay içinde düzenlenmiĢ belge,
11 - Firma Deneyimi ile ilgili belgeler,
Son on beĢ yıl içinde kamu veya özel sektörde gerçekleĢtirdiği idarece kusursuz kabul
edilen benzeri iĢlerle ilgili deneyimini gösteren belgelerin (iĢ bitirme, iĢ denetleme ve iĢ yönetme)
verilmesi zorunludur.
ĠĢ deneyimi olarak Ġstekliler tek bir sözleĢme kapsamında bitirdikleri en az 50.000 m²
komple bina, Ticaret Merkezleri, Turistik Tesisler, Kültür Eğlence ve Dinlenme Tesisleri v.b.
inĢaatı deneyim belgesi, iĢ bitirme, iĢ yönetme ve iĢ denetleme ile belgelendireceklerdir. Ortaklık
olması halinde; ortaklığı teĢkil eden firmalarından en az birinin yukarıda belirtilen değerin % 70
ini, diğer ortaklar ise belirtilen değerin en az %30’unu karĢılamak zorundadır. Ortaklığı teĢkil
eden firmalardan herhangi birinin yukarıdaki Ģartın tamamını (% 100) karĢılaması halinde ise,
diğer ortaklarda bu Ģart aranmaz.
12 - Mali Durum Bilgi ve Belgeler,
Ġstekli (tek baĢına veya ortaklık halinde ortakların her birini içerecek Ģekilde) bu iĢi
yürütecek gerekli mali kapasiteye sahip olduğunu veya bunu sağlayabileceğini ve tüm
gereksinimlerini karĢılayabileceklerini açıkça gösteren Mali Durum Bilgisi vereceklerdir. Bunun
için genel müdürlük teyitli banka referans mektupları ile Ġhalenin yapıldığı yıldan önceki son üç
yıla ait isteklinin toplam cirosunu gösteren gelir tablolarının Yeminli Mali MüĢavir veya Serbest
Muhasebeci Mali MüĢavir ya da Vergi Dairesince onaylanmıĢ nüshalarını vereceklerdir.
20.000.000 TL’den (YirmimilyonTürkLirası) az olmamak üzere bankalar nezdindeki
kullanılmamıĢ nakdi veya gayrinakdi kredisi ya da üzerinde kısıtlama bulunmayan mevduatını
gösteren banka referans mektubu sunması zorunludur. Banka referans mektubunun ilk ilan
tarihinden sonra düzenlenmiĢ olması zorunludur.
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Yukarıdaki kriter, mevduat ve kredi tutarları toplanmak ya da birden fazla banka referans
mektubu sunulmak suretiyle de sağlanabilir.
ĠĢ ortaklığında, ortaklardan biri, birkaçı veya tamamı tarafından ortaklık oranına
bakılmaksızın bu yeterlik kriteri sağlanabilir.
Bilanço veya eĢdeğer belgeler;
Ġsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait yılsonu bilançosu ve bilançonun gerekli
görülen bölümleri veya bu belgelere eĢdeğer belgeler.
Bu durumda;
a) Belli sürelerde nakit akıĢını sağlayabilmesi için gerekli likiditeye ve kısa dönem (bir
yıl) içinde borç ödeme gücüne sahip olup olmadığını gösteren cari oranın (dönen varlıklar/kısa
vadeli borçlar) en az 0,75 olması (hesaplama yapılırken; varsa yıllara yaygın inĢaat maliyetleri
dönen varlıklardan, hakediĢ gelirleri ise kısa vadeli borçlardan düĢülecektir),
b) Aktif varlıkların ne kadarının öz kaynaklardan oluĢtuğunu gösteren öz kaynak oranının
(öz kaynaklar/toplam aktif) en az 0,15 olması (hesaplama yapılırken, varsa yıllara yaygın inĢaat
maliyetleri toplam aktiflerden düĢülecektir),
c) Kısa vadeli banka borçlarının öz kaynaklara oranının 0,50'den küçük olması gerekir ve
bu üç kriter birlikte aranır. Sunulan bilançolarda varsa yıllara yaygın inĢaat maliyetleri ile hakediĢ
gelirlerinin gösterilmesi zorunludur.
Yukarıda belirtilen kriterleri bir önceki yılda sağlayamayanlar, son üç yıla kadar olan
yılların belgelerini sunabilirler. Bu takdirde, belgeleri sunulan yılların parasal tutarlarının
ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.
Ġhale veya son baĢvuru tarihi yılın ilk dört ayında olan ihalelerde, bir önceki yıla ait yıl
sonu bilançosunu veya bilançonun gerekli görülen bölümlerini ya da bunlara eĢdeğer belgelerini
sunmayanlar, iki önceki yıla ait belgelerini sunabilirler. Bu belgelerde, yeterlik kriterini
sağlayamayanlar ise üç önceki yılın belgeleri ile dört önceki yılın belgelerini sunabilirler. Bu
durumda, belgeleri sunulan yılların parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin
sağlanıp sağlanmadığına bakılır.
Bilanço veya bilançonun gerekli görülen bölümlerinin ilgili mevzuatına göre düzenlenmiĢ
ve yeminli mali müĢavir veya serbest muhasebeci mali müĢavir ya da vergi dairesince onaylanmıĢ
olması zorunludur. Yabancı ülkede düzenlenen bilanço veya bilançonun gerekli görülen
bölümlerinin ise o ülke mevzuatına göre düzenlenmesi ve bu belgeleri düzenlemeye yetkili merci
tarafından onaylanmıĢ olması gereklidir.
Ġsteklinin ortak giriĢim olması halinde, ortakların her birinin istenen belgeleri ayrı ayrı
sunması ve ikinci fıkranın (a), (b) ve (c) bentlerinde belirtilen kriterleri sağlaması zorunludur.
ĠĢ hacmini gösteren belgeler;
Ġsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait, aĢağıda belirtilen belgelerden birini
sunması yeterlidir;
a) Toplam cirosunu gösteren gelir tablosu,
b) Taahhüdü altında devam eden yapım iĢlerinin gerçekleĢtirilen kısmının veya bitirilen
yapım iĢlerinin parasal tutarını gösteren faturalar.
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Ġsteklinin cirosunun 30.000.000 TL. taahhüt altında devam eden yapım iĢlerinin
gerçekleĢtirilen kısmının veya bitirilen yapım iĢlerinin parasal tutarının ise 20.000.000 TL. den az
olmaması gerekir. Bu kriterlerden herhangi birini sağlayan ve sağladığı kritere iliĢkin belgeyi
sunan istekli yeterli kabul edilir.
Bu kriterleri ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıl için sağlayamayanlar, ihalenin yapıldığı
yıldan önceki yıldan baĢlamak üzere birbirini takip eden son altı yıla kadarki belgelerini
sunabilirler. Bu takdirde, belgeleri sunulan yılların parasal tutarlarının ortalaması üzerinden
yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.
Ġhale veya son baĢvuru tarihi yılın ilk dört ayında olan ihalelerde, bir önceki yıla ait gelir
tablosunu sunmayanlar bakımından iki önceki yıl, ihalenin yapıldığı yıldan bir önceki yıl olarak
kabul edilir. Bu gelir tablosu itibariyle yeterlik Ģartının sağlanamaması halinde ise, iki önceki yıl,
ihalenin yapıldığı yıldan bir önceki yıl olarak kabul edilmek üzere son altı yıla kadarki gelir
tabloları sunulabilir ve bu durumda gelir tabloları sunulan yılların parasal tutarlarının ortalaması
üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.
Taahhüt altında devam eden yapım iĢlerinin gerçekleĢtirilen kısmının veya bitirilen yapım
iĢlerinin parasal tutarını tevsik etmek üzere; YMM-SMMM tarafından aslına uygunluğu
onaylanan ödemeye esas hakediĢ iç kapağı veya fatura örnekleri ya da bu örneklerin noter,
yeminli mali müĢavir veya serbest muhasebeci mali müĢavir ya da vergi dairesince onaylı
suretleri sunulur.
Gelir tablosunun, yeminli mali müĢavir veya serbest muhasebeci mali müĢavir ya da vergi
dairesince onaylı olması zorunludur. Yabancı ülkede düzenlenen gelir tablosunun o ülke
mevzuatına göre düzenlenmesi ve bu belgeyi düzenlemeye yetkili merci tarafından onaylanmıĢ
olması gereklidir.
ĠĢ ortaklığı olarak ihaleye katılan isteklilerde; iĢ hacmine iliĢkin kriterlerin, her bir ortak
tarafından iĢ ortaklığındaki hissesi oranında sağlanması zorunludur.
9 - Bu iĢin geçici teminat tutarı, isteklinin Arsa satıĢ karĢılığı Ġdare payı geliri (AKĠPG)’
nin %3’üdür. Kesin teminat tutarı ise Ġdare payı geliri (AKĠPG)’nin % 6’sıdır.
10 - Ġdare ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
11 - Söz konusu iĢe ait Teknik Ģartnameler ve plan notları aĢağıda belirtilen adreste
görülebilecektir.
12 - Ġhale dosyasını Ġdare’den temin eden istekliler, ihale konusu iĢle ilgili sorularını,
19/01/2016 tarihi saat 17:30’a kadar yazılı elden, faks veya posta yolu ile Ġdareye
iletebilecekledir. Bu tarih ve saatten sonra Ġdareye ulaĢan sorular dikkate alınmayacaktır.
Sorular ile ilgili cevapları oluĢturan ―Açıklama veya Açıklamalar‖ ile gerekli durumlarda
düzenlenecek ―Zeyilname veya Zeyilnameler‖, ihalenin 1. Oturumunun yapılacağı tarih hariç en
geç 2 (iki) gün önce tüm isteklilere Ġdare tarafından yazılı olarak tebliğ edilecektir.
Toplu Konut Ġdaresi BaĢkanlığı Ġstanbul Hizmet Binası
Halkalı Atakent Mah. 221 Sok. No: 5 34307 Halkalı Küçükçekmece/ĠSTANBUL
Tel: (0212) 692 48 45
Faks: 0 (212) 495 12 95
61/1-1
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ĠSTANBUL ĠLĠ, BAġAKġEHĠR ĠLÇESĠ, KAYABAġI TOPLU KONUT ALANI 876 ADA
2 PARSELDE ARSA SATIġI KARġILIĞI GELĠR PAYLAġIM ĠġĠ ĠHALE EDĠLECEKTĠR
Başbakanlık Toplu Konut İdaresi Başkanlığından (TOKİ):
1 - ―Ġstanbul Ġli BaĢakĢehir Ġlçesi KayabaĢı Toplu Konut Alanı 876 Ada 2 Parselde Arsa
SatıĢ KarĢılığı Gelir PaylaĢım ĠĢi‖ ihalesi; 4734 sayılı Kamu Ġhale Kanunu’na tabi olmayıp,
―Toplu Konut Ġdaresi BaĢkanlığı SatıĢ, Devir, Ġntikal, Kiraya verme, Trampa, Sınırlı Ayni Hak
Tesisi ve Arsa SatıĢı KarĢılığı Gelir PaylaĢımı Ġhale Yönetmeliğinin‖ 26. maddesi (DeğiĢik:
27/02/2007 - 26447 R.G./10. Md.) uyarınca Açık Ġhale Usulü ile yapılacaktır.
2 - Ġhale, yerli ve yabancı inĢaat firmalarına ve bunların kendi aralarında ya da finans
kuruluĢlarıyla yapacakları ortak giriĢimlere açıktır. Ancak bu uluslararası bir ihale değildir.
3 - Ġhale için baĢvuracak istekliler, ihale dosyası ve eklerini, Toplu Konut Ġdaresi
BaĢkanlığı Ġstanbul Hizmet Binası Halkalı Atakent Mah. 221 sok. No: 5

34307 Halkalı

Küçükçekmece / ĠSTANBUL adresinden 08.30 - 17.30 saatleri arasında 500 TL. (BeĢyüz Türk
Lirası) yatırarak satın alabilirler.
4 - Teklif dosyaları, aĢağıdaki adrese en geç 04.02.2016 tarihine ve saat 11:00’e kadar,
sıra numaralı alındılar karĢılığında; Toplu Konut Ġdaresi BaĢkanlığı Ġstanbul Hizmet Binası
Halkalı Atakent Mah. 221 sok. No: 5

34307 Halkalı Küçükçekmece / ĠSTANBUL adresinde

Toplu Konut Ġdaresi Ġhale Komisyonu BaĢkanlığı’na elden teslim edilecektir. Teklifler iadeli
taahhütlü olarak da gönderilebilir. Posta ile gönderilecek tekliflerin ihale saatine kadar idareye
ulaĢması Ģarttır aksi halde Posta gecikmesinden Ġdaremiz sorumlu değildir.
5 - Teklifler 04.02.2016 tarihinde, saat 11:00’de istekliler huzurunda Ġhale Komisyonu
tarafından açılacaktır.
6 - Değerlendirme sonucu uygun görülecek istekliler yazı ile ikinci oturuma davet
edilecektir.
7 - Teklifler, Teklif Alma ġartnamesi’nin ilgili maddeleri esaslarına göre değerlendirilecek
olup, herhangi bir Ģartlı teklif kabul edilmeyecektir.
8 - Ġhaleye katılabilmek için ĠSTEKLĠ’lerde aĢağıda belirtilen belgeler aranır:
1. Türkiye’de tebligat için adres,
2. Ticaret sicil gazetesi,
3. Ticaret ve/veya Sanayi Odası belgesi (2016 yılına ait),
a. Gerçek kiĢi olması halinde Ticaret ve/veya Sanayi Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge.
b. Tüzel kiĢi olması halinde tüzel kiĢiliğin Ġdare merkezinin bulunduğu yer
mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret veya Sanayi Odasından veya benzeri bir
makamdan tüzel kiĢiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge,
c. Ortak giriĢim olması halinde ortak giriĢimi oluĢturan gerçek veya tüzel kiĢilerin her
birinin (a) ve (b)’deki esaslara göre temin edecekleri belge.
4. Ġmza sirküleri,
a. Gerçek kiĢi olması halinde noter tasdikli imza sirküleri.
b. Tüzel kiĢi olması halinde tüzel kiĢiliğin noter tasdikli imza sirküleri.
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c. Ortak giriĢim olması halinde ortak giriĢimi oluĢturan gerçek kiĢi veya tüzel kiĢinin her
birinin (a) ve (b)’deki esaslara göre temin edecekleri belge.
5. Ġstekliler adına vekaleten iĢtirak ediliyor ise istekli adına teklifte bulunacak
kimse/kimselerin vekaletnameleri ile vekâleten iĢtirak edenin noter tasdikli imza sirküleri,
6. Teklif ile birlikte verilecek olan ihale dosyasındaki tüm dokümanların her sayfasının
imza edilmesi (bu imza, ihale dosyasındaki dokümanlarda yer alan tüm hükümler ile bu dosyaya
bağlı diğer eklerdeki hükümlerin kabul edildiği anlamını taĢır)
7. Ortak giriĢim olarak teklif verilecekse, Ortak GiriĢim Beyannamesinde ĠĢ ortaklığında
en çok hisseye sahip ortak, pilot ortak olarak gösterilmek zorundadır. Ancak bütün ortakların
hisse oranlarının eĢit olduğu veya diğer ortaklara göre daha fazla hisse oranına sahip ve hisseleri
birbirine eĢit olan ortakların bulunduğu iĢ ortaklığında ise bu ortaklardan biri pilot ortak olarak
belirlenir. Ortakların hisse oranları ĠĢ Ortaklığı Beyannamesinde gösterilir.
8. Ġhale Dokümanı Alındı Belgesi
9. Mevzuat hükümleri uyarınca kesinleĢmiĢ sosyal güvenlik prim borcu olmadığına dair
son teklif verme tarihinden önceki 3 (üç) ay içinde düzenlenmiĢ belge,
10. Mevzuat hükümleri uyarınca kesinleĢmiĢ vergi borcu olmadığına dair son teklif verme
tarihinden önceki 3 (üç) ay içinde düzenlenmiĢ belge,
11. Firma Deneyimi ile ilgili belgeler,
Son on beĢ yıl içinde kamu veya özel sektörde gerçekleĢtirdiği idarece kusursuz kabul
edilen benzeri iĢlerle ilgili deneyimini gösteren belgelerin (iĢ bitirme, iĢ denetleme ve iĢ yönetme)
verilmesi zorunludur.
ĠĢ deneyimi olarak Ġstekliler tek bir sözleĢme kapsamında bitirdikleri en az 60.000 m²
komple bina, Ticaret Merkezleri, Turistik Tesisler, Kültür Eğlence ve Dinlenme Tesisleri v.b.
inĢaatı deneyim belgesi, iĢ bitirme, iĢ yönetme ve iĢ denetleme ile belgelendireceklerdir. Ortaklık
olması halinde; ortaklığı teĢkil eden firmalarından en az birinin yukarıda belirtilen değerin %70
ini, diğer ortaklar ise belirtilen değerin en az %30’unu karĢılamak zorundadır. Ortaklığı teĢkil
eden firmalardan herhangi birinin yukarıdaki Ģartın tamamını (%100) karĢılaması halinde ise,
diğer ortaklarda bu Ģart aranmaz.
12. Mali Durum Bilgi ve Belgeler,
Ġstekli (tek baĢına veya ortaklık halinde ortakların her birini içerecek Ģekilde) bu iĢi
yürütecek gerekli mali kapasiteye sahip olduğunu veya bunu sağlayabileceğini ve tüm
gereksinimlerini karĢılayabileceklerini açıkça gösteren Mali Durum Bilgisi vereceklerdir. Bunun
için genel müdürlük teyitli banka referans mektupları ile Ġhalenin yapıldığı yıldan önceki son üç
yıla ait isteklinin toplam cirosunu gösteren gelir tablolarının Yeminli Mali MüĢavir veya Serbest
Muhasebeci Mali MüĢavir ya da Vergi Dairesince onaylanmıĢ nüshalarını vereceklerdir.
25.000.000 TL’den (YirmibeĢmilyonTürkLirası) az olmamak üzere bankalar nezdindeki
kullanılmamıĢ nakdi veya gayrinakdi kredisi ya da üzerinde kısıtlama bulunmayan mevduatını
gösteren banka referans mektubu sunması zorunludur. Banka referans mektubunun ilk ilan
tarihinden sonra düzenlenmiĢ olması zorunludur.
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Yukarıdaki kriter, mevduat ve kredi tutarları toplanmak ya da birden fazla banka referans
mektubu sunulmak suretiyle de sağlanabilir.
ĠĢ ortaklığında, ortaklardan biri, birkaçı veya tamamı tarafından ortaklık oranına
bakılmaksızın bu yeterlik kriteri sağlanabilir.
Bilanço veya eĢdeğer belgeler;
Ġsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait yılsonu bilançosu ve bilançonun gerekli
görülen bölümleri veya bu belgelere eĢdeğer belgeler.
Bu durumda;
a) Belli sürelerde nakit akıĢını sağlayabilmesi için gerekli likiditeye ve kısa dönem (bir
yıl) içinde borç ödeme gücüne sahip olup olmadığını gösteren cari oranın (dönen varlıklar/kısa
vadeli borçlar) en az 0,75 olması (hesaplama yapılırken; varsa yıllara yaygın inĢaat maliyetleri
dönen varlıklardan, hakediĢ gelirleri ise kısa vadeli borçlardan düĢülecektir),
b) Aktif varlıkların ne kadarının öz kaynaklardan oluĢtuğunu gösteren öz kaynak oranının
(öz kaynaklar/toplam aktif) en az 0,15 olması (hesaplama yapılırken, varsa yıllara yaygın inĢaat
maliyetleri toplam aktiflerden düĢülecektir),
c) Kısa vadeli banka borçlarının öz kaynaklara oranının 0,50'den küçük olması gerekir ve
bu üç kriter birlikte aranır. Sunulan bilançolarda varsa yıllara yaygın inĢaat maliyetleri ile hakediĢ
gelirlerinin gösterilmesi zorunludur.
Yukarıda belirtilen kriterleri bir önceki yılda sağlayamayanlar, son üç yıla kadar olan
yılların belgelerini sunabilirler. Bu takdirde, belgeleri sunulan yılların parasal tutarlarının
ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.
Ġhale veya son baĢvuru tarihi yılın ilk dört ayında olan ihalelerde, bir önceki yıla ait
yılsonu bilançosunu veya bilançonun gerekli görülen bölümlerini ya da bunlara eĢdeğer
belgelerini sunmayanlar, iki önceki yıla ait belgelerini sunabilirler. Bu belgelerde, yeterlik
kriterini sağlayamayanlar ise üç önceki yılın belgeleri ile dört önceki yılın belgelerini sunabilirler.
Bu durumda, belgeleri sunulan yılların parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik
kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.
Bilanço veya bilançonun gerekli görülen bölümlerinin ilgili mevzuatına göre düzenlenmiĢ
ve yeminli mali müĢavir veya serbest muhasebeci mali müĢavir ya da vergi dairesince onaylanmıĢ
olması zorunludur. Yabancı ülkede düzenlenen bilanço veya bilançonun gerekli görülen
bölümlerinin ise o ülke mevzuatına göre düzenlenmesi ve bu belgeleri düzenlemeye yetkili merci
tarafından onaylanmıĢ olması gereklidir.
Ġsteklinin ortak giriĢim olması halinde, ortakların her birinin istenen belgeleri ayrı ayrı
sunması ve ikinci fıkranın (a), (b) ve (c) bentlerinde belirtilen kriterleri sağlaması zorunludur.
ĠĢ hacmini gösteren belgeler;
Ġsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait, aĢağıda belirtilen belgelerden birini
sunması yeterlidir;
a) Toplam cirosunu gösteren gelir tablosu,
b) Taahhüdü altında devam eden yapım iĢlerinin gerçekleĢtirilen kısmının veya bitirilen
yapım iĢlerinin parasal tutarını gösteren faturalar.
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Ġsteklinin cirosunun 35.000.000 TL. taahhüt altında devam eden yapım iĢlerinin
gerçekleĢtirilen kısmının veya bitirilen yapım iĢlerinin parasal tutarının ise 25.000.000 TL. den az
olmaması gerekir. Bu kriterlerden herhangi birini sağlayan ve sağladığı kritere iliĢkin belgeyi
sunan istekli yeterli kabul edilir.
Bu kriterleri ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıl için sağlayamayanlar, ihalenin yapıldığı
yıldan önceki yıldan baĢlamak üzere birbirini takip eden son altı yıla kadarki belgelerini
sunabilirler. Bu takdirde, belgeleri sunulan yılların parasal tutarlarının ortalaması üzerinden
yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.
Ġhale veya son baĢvuru tarihi yılın ilk dört ayında olan ihalelerde, bir önceki yıla ait gelir
tablosunu sunmayanlar bakımından iki önceki yıl, ihalenin yapıldığı yıldan bir önceki yıl olarak
kabul edilir. Bu gelir tablosu itibariyle yeterlik Ģartının sağlanamaması halinde ise, iki önceki yıl,
ihalenin yapıldığı yıldan bir önceki yıl olarak kabul edilmek üzere son altı yıla kadarki gelir
tabloları sunulabilir ve bu durumda gelir tabloları sunulan yılların parasal tutarlarının ortalaması
üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.
Taahhüt altında devam eden yapım iĢlerinin gerçekleĢtirilen kısmının veya bitirilen yapım
iĢlerinin parasal tutarını tevsik etmek üzere; YMM-SMMM tarafından aslına uygunluğu
onaylanan ödemeye esas hakediĢ iç kapağı veya fatura örnekleri ya da bu örneklerin noter,
yeminli mali müĢavir veya serbest muhasebeci mali müĢavir ya da vergi dairesince onaylı
suretleri sunulur.
Gelir tablosunun, yeminli mali müĢavir veya serbest muhasebeci mali müĢavir ya da vergi
dairesince onaylı olması zorunludur. Yabancı ülkede düzenlenen gelir tablosunun o ülke
mevzuatına göre düzenlenmesi ve bu belgeyi düzenlemeye yetkili merci tarafından onaylanmıĢ
olması gereklidir.
ĠĢ ortaklığı olarak ihaleye katılan isteklilerde; iĢ hacmine iliĢkin kriterlerin, her bir ortak
tarafından iĢ ortaklığındaki hissesi oranında sağlanması zorunludur.
9 - Bu iĢin geçici teminat tutarı, isteklinin Arsa satıĢ karĢılığı Ġdare payı geliri
(AKĠPG)’nin %3’üdür. Kesin teminat tutarı ise Ġdare payı geliri (AKĠPG)’nin %6’sıdır.
10 - Ġdare ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
11 - Söz konusu iĢe ait Teknik Ģartnameler ve plan notları aĢağıda belirtilen adreste
görülebilecektir.
12 - Ġhale dosyasını Ġdare’den temin eden istekliler, ihale konusu iĢle ilgili sorularını,
26/01/2016 tarihi saat 17:30’a kadar yazılı elden, faks veya posta yolu ile Ġdareye
iletebilecekledir. Bu tarih ve saatten sonra Ġdareye ulaĢan sorular dikkate alınmayacaktır.
Sorular ile ilgili cevapları oluĢturan ―Açıklama veya Açıklamalar‖ ile gerekli durumlarda
düzenlenecek ―Zeyilname veya Zeyilnameler‖, ihalenin 1. Oturumunun yapılacağı tarih hariç en
geç 2 (iki) gün önce tüm isteklilere Ġdare tarafından yazılı olarak tebliğ edilecektir.
Toplu Konut Ġdaresi BaĢkanlığı Ġstanbul Hizmet Binası
Halkalı Atakent Mah. 221 sok. No: 5 34307 Halkalı Küçükçekmece / ĠSTANBUL
Tel: 0 (212) 692 48 45

Faks: 0 (212) 495 12 95
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ÇEŞİTLİ İLÂNLAR
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından:
ĠHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI

Yasaklama Kararı AĢağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır.
1 - ĠKN: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan
yasaklamalarda doldurulacaktır.
2 - T.C. Kimlik No: Yasaklananın gerçek kiĢi 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: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların
dıĢındaki 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 kiĢinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir.
126/1-1
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Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğünden:

ĠHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI
1. Ġhale Kayıt Numarası (ĠKN)
2. Yasaklama Kararı Veren

2015/90307
T.C. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı

Bakanlık/Kurum
3. Ġhaleyi Yapan Ġdarenin
Adı

Atınova Tarım ĠĢletmesi Müdürlüğü Ġl/Ġlçe

Kadınhanı/Konya

Adresi

Altınova Tim. Kadınhanı/Konya

Tel-Faks

0 332 846 43 20 - 0 332 846 43 22

E-Mail

satinalma@tigem.gov.tr

Posta Kodu

4. Ġhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel KiĢi
Adı/Unvanı

5. Ortak ve/veya Ortaklıkların

Mehmet ÖZ - Adasur Yapı
Kürkçüler Beldesi Dağcı Mahallesi

Adresi

D400 Karayolu 15. Km. Kiler Deposu
BitiĢiği Sarıçam/Adana

T.C. Kimlik No.

10153358040

Vergi Kimlik/

6620815815 Yüreğir V.D.

Mükellefiyet No.
Kayıtlı Olduğu
Ticaret/Esnaf Odası
Ticaret/Esnaf Sicil
No.
6. Yasaklama
Süresi

Ay

Adana Ticaret Odası
70922
( )

Yıl

(1)

7. Yasaklamanın

a-4734

Dayanağı ve Kapsamı

KĠK

( )

b-4735
KĠSK

(X)

c-2886 DĠK

( )

d-Diğer Mevzuat

( )

Tüm Ġhalelerden

(X) Tüm Ġhalelerden

( )

Bakanlık Ġhalelerinden

( )

Bakanlık Ġhalelerinden

( )

Kurum Ġhalelerinden

( )

Kurum Ġhalelerinden

( )

Yasaklama Kararı AĢağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır.
1 - ĠKN : Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan
yasaklamalarda doldurulacaktır.
2 - T.C. Kimlik No : Yasaklananın gerçek kiĢi 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 : Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların
dıĢındaki 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 kiĢinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir.
130/1-1
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Sağlık Bakanlığı Türkiye Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğünden:
ĠHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI

Yasaklama Kararı AĢağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır.
1 - ĠKN: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan
yasaklamalarda doldurulacaktır.
2 - T.C. Kimlik No.: Yasaklananın gerçek kiĢi 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: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların
dıĢındaki 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 kiĢinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir.
138/1-1
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Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığından:
KAZA ARAġTIRMA VE ĠNCELEME KURULU HAVA ARACI KAZASI ARAġTIRMA VE
ĠNCELEME RAPORU DUYURUSU
07.09.2013 tarihinde iĢletmecisi MNG JET Havacılık A.ġ. sahibi EUROPE JET
Havacılık Ltd. ġti. olan TC-EJA tescil iĢaretli Bombardier CL600-2B19 tipi (Seri Numarası:
7763) hava aracının LIRN-UUWW (Ġtalya Napoli Havalimanı-Moskova Vnukovo Havalimanı)
seferi sırasında UUWW 01 Pistine ana iniĢ takımlarının açılmamasından dolayı emergency iniĢ
yapması nedeniyle ağır hasarla sonuçlanan kaza meydana gelmiĢtir.
Söz konusu hava aracı kazasıyla ilgili olarak, "Hava Aracı Kazası AraĢtırma ve Ġnceleme
Raporu" ilgili kiĢi ve kuruluĢların bilgisine sunulmak üzere tekemmül etmiĢtir.
Bu nedenle konu ile ilgisini kanıtlayan Ģahıslar ve kurumlar söz konusu Kaza Raporu'nu
incelemek istedikleri takdirde Bakanlığımıza baĢvuruda bulunabilirler.
97/1/1-1

—————

KAZA ARAġTIRMA VE ĠNCELEME KURULU HAVA ARACI KAZASI ARAġTIRMA VE
ĠNCELEME RAPORU DUYURUSU
01.06.2015 tarihinde ER-AH Havacılık Ticaret Ltd. ġti. envanterinde yer alan TC-ERC
tescil iĢaretli Cessna 172 S tipi seri numarası 8742 olan hava aracının öğrenci pilotun ilk yalnız
uçuĢunda Isparta Süleyman Demirel Havalimanı 05 pistine iniĢinde kontrolü kaybetmesi
nedeniyle ağır hasarlı hava aracı kazası meydana gelmiĢtir.
Söz konusu hava aracı kazasıyla ilgili olarak, "Hava Aracı Kazası AraĢtırma ve Ġnceleme
Raporu" ilgili kiĢi ve kuruluĢların bilgisine sunulmak üzere tekemmül etmiĢtir.
Bu nedenle konu ile ilgisini kanıtlayan Ģahıslar ve kurumlar söz konusu Kaza Raporu'nu
incelemek istedikleri takdirde Bakanlığımıza baĢvuruda bulunabilirler.
97/2/1-1

—————

KAZA ARAġTIRMA VE ĠNCELEME KURULU HAVA ARACI KAZASI ARAġTIRMA VE
ĠNCELEME RAPORU DUYURUSU
26.06.2015 tarihinde Gökyüzü Balonculuk Hizmetleri TaĢ. Tur. Tic. Ltd. ġti.
envanterinde yer alan TC-BRI tescil iĢaretli Ultramagic N-425 tipi Seri Numarası N-425/69 olan
sıcak hava balonunun turistik gezi amaçlı uçuĢu sırasında NevĢehir Ġli Ortahisar Beldesi
yakınlarında yüksek gerilim hattının tellerine çarpması nedeniyle ağır yaralanmalı ve hasarlı kaza
meydana gelmiĢtir.
Söz konusu hava aracı kazasıyla ilgili olarak, "Hava Aracı Kazası AraĢtırma ve Ġnceleme
Raporu" ilgili kiĢi ve kuruluĢların bilgisine sunulmak üzere tekemmül etmiĢtir.
Bu nedenle konu ile ilgisini kanıtlayan Ģahıslar ve kurumlar söz konusu Kaza Raporu'nu
incelemek istedikleri takdirde Bakanlığımıza baĢvuruda bulunabilirler.
97/3/1-1

—————

KAZA ARAġTIRMA VE ĠNCELEME KURULU HAVA ARACI KAZASI ARAġTIRMA VE
ĠNCELEME RAPORU DUYURUSU
09.07.2015 tarihinde THK Ġstanbul Havacılık Kulübü envanterinde bulunan TC-GYZ
tescil iĢaretli Socata TB 10 Tobago tipi seri numarası 1114 olan hava aracının LTFH (Samsun/
ÇarĢamba Havalimanı)-LTCB (Ordu Giresun Havalimanı) VFR uçuĢunda kalkıĢına müteakip
Samsun ili Çınarcık Mahallesi Costal Mevkiine düĢmesiyle ağır hasarlı kaza meydana gelmiĢtir.
Söz konusu hava aracı kazasıyla ilgili olarak, "Hava Aracı Kazası AraĢtırma ve inceleme
Raporu" ilgili kiĢi ve kuruluĢların bilgisine sunulmak üzere tekemmül etmiĢtir.
Bu nedenle konu ile ilgisini kanıtlayan Ģahıslar ve kurumlar söz konusu Kaza Raporu'nu
incelemek istedikleri takdirde Bakanlığımıza baĢvuruda bulunabilirler.
97/4/1-1

—————

KAZA ARAġTIRMA VE ĠNCELEME KURULU HAVA ARACI KAZASI ARAġTIRMA VE
ĠNCELEME RAPORU DUYURUSU
29.08.2015 tarihinde Arıkan Havacılık Ltd. ġti. envanterinde yer alan TC-BAH tescil
iĢaretli Cameron Z-425LW tipi Seri Numarası 10824 olan sıcak hava balonunun turistik gezi
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amaçlı uçuĢunda NevĢehir Ġli Ortahisar bölgesine uygun meteorolojik koĢullar altında alçalması
esnasında yüksek gerilim hattı telleri ile temas etmesi sonucu hafif yaralanmalı ve hasarlı kaza
meydana gelmiĢtir.
Söz konusu hava aracı kazasıyla ilgili olarak, "Hava Aracı Kazası AraĢtırma ve inceleme
Raporu" ilgili kiĢi ve kuruluĢların bilgisine sunulmak üzere tekemmül etmiĢtir.
Bu nedenle konu ile ilgisini kanıtlayan Ģahıslar ve kurumlar söz konusu Kaza Raporu'nu
incelemek istedikleri takdirde Bakanlığımıza baĢvuruda bulunabilirler.
97/5/1-1
Adalet Bakanlığından:

—— • ——

DÜZELTME ĠLANI
12 Aralık 2015 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan muhdes birinci sınıf noterliklerin
ilanında 13. sırada bulunan Gebze Onaltıncı Noterliğinin ihdas alanı aĢağıdaki Ģekilde
değiĢtirilmiĢtir.
2014 yılı tahmini gayrisafi geliri 500.000,00.-TL. olan Gebze Onaltıncı Noterliğinin;
"Gebze Organize Sanayii Bölgesi 1500. ve 1600. sokaklar ile bu sokakların arasında kalan Ġhsan
Dede Caddesi üzerinde, Gebze Organize Sanayi Bölgesi Meydanında, diğer noterliklerle rekabet
ortamı yaratmayacak uygun bir yerde" Ģeklinde değiĢtirilmiĢtir.
Tashihen ilan olunur.
131/1-1

—————

Kumluca Ġcra Müdürlüğünün 2010/5330 Esas sayılı takip dosyasının kaybolduğu
anlaĢıldığından, 4473 sayılı Yangın, Yersarsıntısı, Seylâp veya Heyelân Sebebiyle Mahkeme ve
Adliye Dairelerinde Ziyaa Uğrayan Dosyalar Hakkında Yapılacak Muamelelere Dair Kanun
hükümlerinin söz konusu dosya için uygulanmasına ve anılan Kanun hükümleri gereğince iĢlem
yapılmasına karar verildiği ilân olunur.
94/1-1

—————

Kağızman Asliye Hukuk Mahkemesinin 1983/115 Esas 1983/132 Karar sayılı dosyasının
kaybolduğu anlaĢıldığından, 4473 sayılı Yangın, Yersarsıntısı, Seylâp veya Heyelân Sebebiyle
Mahkeme ve Adliye Dairelerinde Ziyaa Uğrayan Dosyalar Hakkında Yapılacak Muamelelere
Dair Kanun hükümlerinin söz konusu dosya için uygulanmasına ve anılan Kanun hükümleri
gereğince iĢlem yapılmasına karar verildiği ilân olunur.
95/1-1

—— • ——

Etimesgut Belediye Başkanlığı Plan ve Proje Müdürlüğünden:
AĢağıda ada ve parsel numarası yazılı gayrimenkuller, 30 Ağustos Mahallesi 2 ve 3 sayılı
parseller üzerinde 3194 sayılı Ġmara Kanunun 18, 5006 sayılı Kanunun 1 ve 2, 2981/3290 sayılı
Kanunun Ek-1 maddesi gereğince tanzim ve tasdik edilen 85292 nolu parselasyon planı,
08.01.2016 tarihi itibarıyla Müdürlüğümüz ilan panosuna bir ay süreyle asılacaktır.
Ġlanen duyurulur.
85292 Nolu parselasyon planıyla uygulamaya giren parseller:
30 Ağustos Mahallesi, 45538 ada 2 ve 3 sayılı parseller üzerinde.
66/1-1

—— • ——

Fatih Üniversitesi Rektörlüğünden:
Üniversitemize 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu ile ―Öğretim Üyeliğine Yükseltilme
ve Atanma Yönetmeliği‖ uyarınca aĢağıda nitelikleri belirtilen kadrolara doçent ve profesör
öğretim üyeleri alınacaktır.
Adayların, baĢvurduğu bölüm/anabilim dalı ve baĢlıca araĢtırma eserini belirttikleri
müracaat dilekçelerine özgeçmiĢlerini, 1 adet fotoğraflarını, nüfus cüzdan suretlerini, doçentlik
belgelerini, bilimsel yayınlarını, kongre-konferans tebliğleri ile bunlara yapılan atıfları, yönettiği
doktora çalıĢmalarını ve eğitim- öğretim faaliyetlerini kapsayan belgelerle, doçentlik kadrosuna
baĢvuran adayların 4 (dört) takım dosyayı, profesörlük kadrosuna baĢvuran adayların 6 (altı)
takım dosyayı Rektörlüğümüze teslim etmeleri gerekmektedir. Son baĢvuru tarihi ilanın yayın
tarihinden itibaren 15 günlük sürenin bitimidir. Müracaatlar Ģahsen yapılacaktır. Süresi içinde
yapılmayan ve eksik evrakla yapılan baĢvurular kabul edilmeyecektir. Ġlanla ilgili tüm bilgilere
Üniversitemizin www.fatih.edu.tr adresinden haber ve duyurular sayfasında ulaĢabilirsiniz.
FAKÜLTE/ENSTĠTÜ

BÖLÜMÜ

Hukuk Fakültesi

Özel Hukuk Bölümü

BiyoNano Teknoloji
Enstitüsü
Fen Edebiyat Fakültesi

Türk Dili ve Edebiyatı
Böl.

ANABĠLĠM DALI
ĠĢ ve Sosyal Güvenlik
Hukuku ABD
Biyo ve Nano Teknoloji
Müh. ABD
Yeni Türk Edebiyatı
ABD

UNVAN ADET
Prof. Dr.

1

Doç. Dr.

1

Doç. Dr.

1
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İÇİNDEKİLER

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

Sayfa

YÖNETMELİKLER
— Yanlış Sigorta Uygulamalarının Tespiti, Bildirimi, Kaydı ve Bu Uygulamalarla
Mücadele Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına
Dair Yönetmelik
— Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketlerinin Muhasebe
Uygulamaları ile Finansal Tabloları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik
Yapılmasına Dair Yönetmelik
— Trakya Üniversitesi Lisans Eğitim, Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde
Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
— Trakya Üniversitesi Meslek Yüksekokulları Eğitim, Öğretim ve Sınav
Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
GENELGE
— Cuma İzni ile İlgili 2016/1 Sayılı Başbakanlık Genelgesi
TEBLİĞLER
— NOBO Kalibrasyon Gözetim Denetim Hizmetleri Sanayi ve Ticaret Limited
Şirketi’nin, Otomatik Olmayan Tartı Aletleri Yönetmeliği (2009/23/AT)
Kapsamında Onaylanmış Kuruluş Olarak Görevlendirilmesine Dair Tebliğ
(Tebliğ No: MSG-2014/12)’in Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Tebliğ
(No: MSG-2016/1)
— GSI SLV-TR Kaynak Teknolojisi Test ve Mesleki Gelişim Merkezi Ltd. Şti.’nin
Onaylanmış Kuruluş Olarak Görevlendirilmesine Dair Tebliğ (MHG/2015-24)
— Tahsilat Genel Tebliği (Seri: B Sıra No: 9)
— Muhasebat Genel Müdürlüğü Genel Tebliği (Temlik ve Vergi Borçlarına Takas)
(Sıra No: 12)’nin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 49)
KURUL KARARI
— Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 07/01/2016 Tarihli ve 6057 Sayılı Kararı

1
2
3
8
12

12
13
14
17
18

YARGI BÖLÜMÜ
ANAYASA MAHKEMESİ KARARI
— Anayasa Mahkemesinin 25/11/2015 Tarihli ve E: 2014/86, K: 2015/109 Sayılı
Kararı
İLÂN BÖLÜMÜ
a - Yargı İlânları
b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları
c - Çeşitli İlânlar
– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma
Senetlerinin Günlük Değerleri
BAŞBAKANLIK BASIMEVİ
www.bbasimevi.gov.tr
e-posta : bbasimevi@basbakanlik.gov.tr

21
63
64
76
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