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       YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER

Tarım ve Orman Bakanlığından:
GIDA IŞINLAMA YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; ışınlama tesislerinde gıda ve gıda bileşenle-

rinin iyonlaştırıcı radyasyonla ışınlanması, ışınlanan gıda ve gıda bileşenlerinin piyasaya arzı
ve resmi kontrollerine dair usul ve esasları belirlemektir.

Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; işletme lisans belgesi almış ışınlama işletmelerinin

kayıt işlemleri ile bu tesislerde gıda ve gıda bileşenlerinin iyonlaştırıcı radyasyonla ışınlanması,
ışınlanan gıda ve gıda bileşenlerinin piyasaya arzı ve resmi kontrollerine dair usul ve esasları
kapsar.

(2) Bu Yönetmelik hükümleri;
a) Soğurulan dozun, nötron kullanan denetim cihazları için 0,01 Gy ve diğerleri için

0,5 Gy’den büyük olmaması şartıyla, X-ışınları için 10 MeV, nötronlar için 14 MeV ve diğer
durumlarda 5 MeV en yüksek radyasyon enerji düzeylerinde ölçüm ve kontrol cihazlarında
üretilen iyonlaştırıcı radyasyona maruz kalan gıdaları,

b) Tıbbi gözetim altında steril diyet ihtiyacı duyan hastalar için hazırlanan ışınlanmış
gıdaları,

kapsamaz.
Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 11/6/2010 tarihli ve 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri,

Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu ile 2/7/2018 tarihli ve 702 sayılı Nükleer Düzenleme Ku-
rumunun Teşkilat ve Görevleri ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun
Hükmünde Kararnameye dayanılarak hazırlanmıştır.

T.C.
Resmî Gazete

Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığı
Hukuk ve Mevzuat Genel Müdürlüğünce Yayımlanır

3 Ekim 2019
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Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Bakanlık: Tarım ve Orman Bakanlığını,

b) Böceklenmeyi önleme: Gıdalara ariz olan böceklerin yumurta ve larvalarının canlılık

ve üreme faaliyetlerinin yok edilmesi veya azaltılarak etkisiz hale getirilmesini,

c) Doz: Belirli bir malzemenin birim kütlesine (kg) aktarılan iyonlaştırıcı radyasyon

enerjisinin (Joule) miktarını (J/kg),

ç) Dozimetri: Soğrulan radyasyon dozunun dozimetreler kullanılarak ölçülmesi yönte-

mini,

d) Dozimetre: Radyasyona karşı tekrarlanabilir, ölçülebilir bir cevabı olan, bir sistem-

deki soğrulan dozu ölçmek için kullanılabilecek cihaz veya malzemeyi,

e) Genel ortalama soğurulan doz: Işınlanan ürünlerin tüm hacmi boyunca, stratejik (do-

zun en küçük ve en büyük olduğu noktalar) ve/veya gelişigüzel noktalara yeterli sayıdaki do-

zimetrelerin yerleştirilmesi ile belirlenen doz dağılımından hesaplanan ortalama doz değerini,

f) Gıda ışınlama: Gıda maddesinin istenilen bir teknolojik amaca ve usulüne uygun ola-

rak yeterli bir dozda iyonlaştırıcı radyasyona maruz bırakılmasını,

g) Gray (Gy): Soğurulan iyonlaştırıcı radyasyon doz birimini (1 Gray =1 j/kg),

ğ) Işınlama tesisi: Gıdanın uygun bir ışın kaynağıyla güvenli bir şekilde ışınlanması

için tasarlanmış ve lisanslanarak tescil edilmiş kaynak, donanım ve sistemlerini içeren bina ve

ek yapılarını,

h) Işınlama işletmesi: 17/12/2011 tarihli ve 28145 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan

Gıda İşletmelerinin Kayıt ve Onay İşlemlerine Dair Yönetmelik kapsamında faaliyet gösteren

ve ışınlama işlemi yapan işletmeler ile Bakanlık tarafından bu Yönetmelik kapsamında ithalata

yönelik olarak uygun görülen işletmeleri,

ı) Lisans belgesi: Işınlama tesislerinin işletilmesi için Nükleer Düzenleme Kurumu ta-

rafindan verilen yetkilendirme belgesini,

i) MeV: Milyon elektron volt enerji birimini,

j) Mikrorganizma: Bakteri, virüs, maya, küf, alg, parazitik protozoa, mikroskobik pa-

razitik helmintini,

k) NDK: Nükleer Düzenleme Kurumunu,

l) TAEK: Türkiye Atom Enerjisi Kurumunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Radyasyon Kaynakları, Lisans ve Kayıt İşlemleri ile Işınlama İşletmeleri

Radyasyon kaynakları

MADDE 5 ‒ (1) Gıdalar yalnızca aşağıdaki iyonlaştırıcı radyasyon kaynaklarına tabi

tutulabilir:

a) Kapalı Kobalt-60 (Co-60) ve Sezyum-137 (Cs-137) radyoaktif kaynaklarından ya-

yılan gama ışınları.

b) 5 MeV ve daha düşük enerjide çalışan ışınlayıcılardan elde edilen X- ışınları.

c) 10 MeV ve daha düşük enerjide çalışan ışınlayıcılardan elde edilen elektron demeti.
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Lisans ve kayıt işlemleri

MADDE 6 – (1) Gıda ışınlama işletmesi kurmak isteyen gerçek ve tüzel kişiler sırasıyla;

a) NDK'dan ışınlama tesisi işletmek için işletme lisans belgesini,

b) Bakanlıktan, Gıda İşletmelerinin Kayıt ve Onay İşlemlerine Dair Yönetmeliğe göre

işletme kayıt belgesini,

almakla yükümlüdürler.

Işınlama işletmeleri

MADDE 7 – (1) Gıda ışınlama işletmeleri, radyasyon güvenliği açısından NDK'nın

radyasyon tesisleri ve uygulamalarının yetkilendirilmesine ilişkin mevzuat hükümlerine uy-

makla yükümlüdürler.

(2) Işınlama tesislerinin; 5 inci maddedeki radyasyon kaynaklarından birinin kullanıl-

dığı, gerekli teknolojik donanıma sahip ve radyasyon güvenliği ile hijyenik koşullara uygun

olarak inşa edilmiş olması gerekir.

(3) Işınlama işletmelerinde;

a) Gıda ışınlamada istihdam edilen personelin bu konuda eğitim almasının sağlanması,

b) Gıda ışınlama sırasındaki işlem kontrol parametreleri ile dozimetrik ölçüm kayıtla-

rının tutulması ve muhafazası,

c) 10 uncu maddede belirtilen kayıtların tutulması ve muhafazası,

ç) Gıdaların ışınlanıp ışınlanmadığının ayrımını yapmak amacıyla ışınlanacak gıdanın

ambalajının üstüne ışınlamayla renk değiştiren bir indikatör yapıştırılması,

zorunludur.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Gıda Işınlama Esasları, Yeniden Işınlama, Tutulması Gereken Kayıtlar

Gıda ışınlama esasları

MADDE 8 ‒ (1) Gıda ışınlama işlemi aşağıdaki esaslara göre yapılır:

a) Gıdalarda, gıda kaynaklı hastalıkların önlenmesi, bozulmaya neden olan mikroorga-

nizmaların yok edilmesi, çürümenin önlenmesi veya geciktirilmesi ile gıdaların bozulmasının

önlenmesiyle ürünün raf ömrünün artırılması, filizlenme, çimlenme ve olgunlaşma ile oluşa-

bilecek gıda kayıplarının azaltılması, bitki ya da bitkisel ürünlere zarar veren organizmaların

etkisiz hale getirilmesi amaçlarından biri veya birkaçı için belirlenmiş ışınlama dozunda, uygun

teknolojik ve hijyenik koşullarda yapılır.

b) Gıda ışınlama için gerekli koşullar EK-1’de belirtilmiştir.

c) Işınlama işlemi öncesinde, işlem sırasında ve sonrasında 17/12/2011 tarihli ve 28145

sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gıda Hijyeni Yönetmeliğinde belirtilen genel hijyen ku-

rallarına uyulur.

ç) Işınlanacak gıda ile ışınlanacak gıdanın temas ettiği madde ve malzemeler

29/12/2011 tarihli ve 28157 üçüncü mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türk Gıda

Kodeksi Yönetmeliği hükümlerine ve ışınlama işlemine uygun olmalıdır.

d) Işınlama işleminde bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinde belirtilen radyasyon kaynak-

ları kullanılır.

e) Gıdaya uygulanacak genel ortalama soğurulan doz, gıdanın EK-2’de dahil olduğu

gıda grubuna ve teknolojik amaca uygun doz sınırları içerisinde belirlenir.
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f) Genel ortalama soğurulan doz EK-4'e göre hesaplanır ve bulunan değer EK-2’de be-

lirtilen maksimum genel ortalama soğurulan dozu geçemez.

g) Kullanılan dozimetrik yöntem ulusal/uluslararası standartlara uygun olmalıdır.

ğ) Işınlama işlemi kısmi dozlarla da uygulanabilir. Ancak toplamda maksimum genel

ortalama soğurulan doz aşılamaz.

h) Gıda ışınlaması ile aynı amaçla uygulanacak olan herhangi bir kimyasal işlem, ışın-

lama işlemi ile birlikte kullanılamaz.

Yeniden ışınlama

MADDE 9 – (1) Sadece böceklenmeyi önlemek amacıyla ışınlanmış olan hububat,

baklagiller, kurutulmuş meyveler gibi düşük nem içeriğine sahip gıdalarda yeniden ışınlama

yapılabilir.

(2) Yeniden ışınlamada uygulanan dozlar toplamı, EK-2’de belirtilen kendi gıda gru-

bunda yer alan maksimum genel ortalama soğurulan dozu geçemez.

(3) Aşağıdaki durumlar gıdanın yeniden ışınlanması olarak kabul edilmez:

a) Karantina amaçlı veya kök ve yumruların filizlenmesini önlemek gibi gıda güveni-

lirliği dışındaki amaçlarla düşük dozlarda ışınlanmış gıdalar ve bu maddelerden üretilmiş gı-

daların ışınlanması.

b) %5’ten daha az miktarda ışınlanmış bileşen içeren gıdaların ışınlanması.

c) 8 inci maddenin birinci fıkrasının (ğ) bendinde belirtilen kısmi dozda ışınlama.

Tutulması gereken kayıtlar

MADDE 10 – (1) Işınlama işletmelerinde ışınlanan her bir parti gıda için aşağıda yer

alan kayıtlar tutulur ve bu kayıtlar en az 5 yıl süreyle saklanır:

a) Işınlanmış gıdanın adı, niteliği ve miktarı.

b) Işınlama işlemi yaptıran işletme tarafından verilen parti numarası veya son tüketim

tarihi/tavsiye edilen tüketim tarihi.

c) Işınlama işletmesi tarafından verilen işlem takip numarası.

ç) Işınlama işlemini talep eden gıda işletmecisi.

d) Işınlanmış gıdanın alıcısı olan gıda işletmecisi.

e) Işınlama tarihi.

f) Işınlama sırasında kullanılan ambalaj materyali ve şekli.

g) Işınlama işleminin kontrolüne dair veriler, yürütülen dozimetrik kontroller ve özel-

likle en düşük ve en yüksek limitlerin, soğurulan dozun ve iyonlaştırıcı radyasyonun tipinin

detayları ile birlikte elde edilen sonuçları.

ğ) Başlangıç dozu doğrulama (validasyon) ölçümlerine ilişkin referanslar.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Etiketleme, Taşıma ve Depolama

Etiketleme

MADDE 11 – (1) Işınlama işletmeleri ışınlama işleminin yapıldığına dair belge düzen-

lemek zorundadır. Bu belgede 10 uncu maddenin birinci fıkrasındaki (a), (b), (c), (ç), (d), (e)

ve (f) bentlerinde yer alan bilgiler bulunur. Bu bilgiler ışınlanmış gıdanın depolanması ve ta-

şınması sırasında ürünün ambalajının üzerinde veya ticari belgelerde yer alır. Bu belge gıda

ile birlikte ışınlamayı talep eden işletmeciye aktarılır.
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(2) Bu Yönetmelik kapsamında yer alan gıdaların etiketi 26/1/2017 tarihli ve 29960

mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türk Gıda Kodeksi Gıda Etiketleme ve Tüketi-

cileri Bilgilendirme Yönetmeliğinde yer alan hükümlere uygun olur. Türk Gıda Kodeksi Gıda

Etiketleme ve Tüketicileri Bilgilendirme Yönetmeliğine ilave olarak aşağıda belirtilen kurallara

uyulur:

a) Son tüketiciye veya toplu tüketim yerlerine arz edilecek olan;

1) Hazır ambalajlı ışınlanmış gıdalarda “Işınlanmıştır” veya “Işınlama işlemi yapılmış-

tır” ifadesinin ve EK-3’te verilen yeşil renkli uluslararası gıda ışınlama sembolü “Radura”nın

temel görüş alanında kolayca görülebilir şekilde etiket üzerinde,

2) Hazır ambalajlı hale getirilmeksizin satılan ışınlanmış gıdalarda “Işınlanmıştır” veya

“Işınlama işlemi yapılmıştır” ifadesinin ve EK-3’te verilen yeşil renkli uluslararası gıda ışın-

lama sembolü “Radura”nın etiket üzerinde veya eşlik eden ticari belgelerde

bulunması zorunludur.

b) Satış yapılan işletmede, tüketicinin talebi doğrultusunda paketlenerek satılan veya

doğrudan satış için hazır ambalajlı hale getirilmiş ışınlanmış gıdaların satışı sırasında “Işın-

lanmıştır” veya “Işınlama işlemi yapılmıştır” ifadesinin satın alan kişinin görebileceği yerlerde

bulundurulması veya gıda ile birlikte satın alan kişiye sunulması zorunludur.

c) Son tüketiciye ve toplu tüketim yerlerine arz edilmeyen gıdalarda (a) bendinin (1)

ve (2) numaralı alt bentleri uygulanır.

ç) Gıda ışınlanmış bir bileşen içeriyorsa; gıdanın etiketinde yer alan bileşenler listesinde

ışınlanmış bileşenden sonra gelmek üzere “Işınlanmıştır” veya “Işınlama işlemi yapılmıştır”

ifadesi yer alır.

d) Gıda, ışınlanmış bir bileşik bileşen içeriyorsa Türk Gıda Kodeksi Gıda Etiketleme

ve Tüketicileri Bilgilendirme Yönetmeliğinin EK-4 Bölüm 5’inde yer alan bileşik bileşenlerin

içeriğinin yazılması zorunluluğuna tanınan istisnalar uygulanmaz. Bu bileşik bileşenin son

üründe %2’den daha az olması durumunda bile ışınlanmış bileşenin varlığını vurgulamak üzere

bileşen listesinde ışınlanmış bileşenden sonra gelmek üzere “Işınlanmıştır” veya “Işınlama iş-

lemi yapılmıştır” ifadesi belirtilmelidir.

Taşıma ve depolama kuralları

MADDE 12 – (1) Bu Yönetmelik kapsamındaki gıdaların taşınması ve depolanması

hususunda, Türk Gıda Kodeksi Yönetmeliğinin gıdaların taşınması ve depolanması ile ilgili

hükümleri uygulanır.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

İzlenebilirlik

MADDE 13 – (1) Gıda işletmecileri ışınlanmış gıdanın hammadde temini, ithalat, ih-

racat, üretim, işleme ve piyasaya arzı ile ilgili tüm aşamalarında izlenebilirliği sağlamakla yü-

kümlüdür.

Resmi kontroller, ithalat işlemleri

MADDE 14 – (1) Resmi kontroller 5996 sayılı Kanun kapsamında, 17/12/2011 tarihli

ve 28145 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gıda ve Yemin Resmi Kontrollerine Dair Yö-

netmelik ve bu Yönetmelik kapsamında Bakanlık tarafından yapılır.
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(2) Işınlama tesislerinin radyasyon güvenliği açısından denetlenmesi, NDK’nın rad-

yasyon tesis ve uygulamalarının yetkilendirilmesi ve denetlenmesine ilişkin mevzuat hüküm-

lerine göre NDK tarafından yapılır.

(3) Gıdada ışınlama işlemi ile ilgili olarak yapılacak analizler, ulusal veya uluslararası

kabul görmüş analiz metotlarına göre Bakanlığın belirleyeceği laboratuvarlarda veya TAEK

laboratuvarlarında yapılır.

(4) Işınlanmış gıda veya ışınlanmış bileşen içeren gıdaların ithalatına yalnızca ışınlama

işleminin Bakanlıkça uygun bulunan ışınlama işletmelerinde yapılması koşuluyla izin verilir.

Bakanlıkça belirlenen uygunluk kriterleri ve uygun bulunan ışınlama işletmelerinin listesi Ba-

kanlık internet sitesinde yayımlanır.

(5) Avrupa Birliği tarafından onaylanmış ışınlama işletmeleri Bakanlıkça uygun bulunan

ışınlama işletmeleri olarak kabul edilir ve dördüncü fıkrada belirtilen listeye eklenir. Bu işlet-

meler gerekli görüldüğü hallerde yerinde kontrole tabii tutulabilir.

(6) Dördüncü ve beşinci fıkralarda yer alan uygunluk kriterlerinin tespiti ile bunlara

ilişkin kontroller Bakanlık ve ilgili kurumların iş birliğinde yapılır.

(7) İthalat aşamasında dördüncü ve beşinci fıkralarda atıf yapılan ışınlama işlemini ger-

çekleştiren işletmenin adı ve adresi ile 10 uncu maddede yer alan belgelerin ibraz edilmesi zo-

runludur.

İdari yaptırım

MADDE 15 – (1) Bu Yönetmeliğe aykırı davrananlar hakkında 5996 sayılı Kanunun

ilgili maddelerine göre idari yaptırım uygulanır.

Avrupa Birliği mevzuatına uyum

MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelik 22/2/1999 tarihli ve 1999/2 sayılı Işınlanmış Gıda

ve Gıda Bileşenleri ile İlgili Üye Ülkelerin Kanunlarının Yaklaştırılması ve 22/2/1999 tarihli

ve 1999/3 sayılı Işınlanmış Gıda ve Gıda Bileşenleri ile İlgili Komisyon Listesinin Oluşturul-

ması İçin Avrupa Parlamentosu ve Konsey Direktifleri dikkate alınarak hazırlanmıştır.

Yürürlükten kaldırılan mevzuat

MADDE 17 – (1) 6/11/1999 tarihli ve 23868 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gıda

Işınlama Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

Geçiş hükümleri

GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin yayımı tarihinden önce faaliyet gösteren

gıda işletmecileri, bu Yönetmelik hükümlerine 31/12/2020 tarihine kadar uyum sağlamak zo-

rundadır.

(2) Bu Yönetmeliğin yayım tarihinden önce faaliyet gösteren gıda işletmecileri; bu Yö-

netmeliğin hükümlerine uyum sağlayıncaya kadar yürürlükten kaldırılan Gıda Işınlama Yö-

netmeliği hükümlerine uymak zorundadır.

Yürürlük

MADDE 18 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 19 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Tarım ve Orman Bakanı yürütür.

Sayfa : 6                                 RESMÎ GAZETE                                   3 Ekim 2019 – Sayı : 30907



3 Ekim 2019 – Sayı : 30907                                   RESMÎ GAZETE                                 Sayfa : 7



Sayfa : 8                                 RESMÎ GAZETE                                   3 Ekim 2019 – Sayı : 30907



3 Ekim 2019 – Sayı : 30907                                   RESMÎ GAZETE                                 Sayfa : 9



Yükseköğretim Kurulu Başkanlığından:

ÖĞRETİM ÜYESİ DIŞINDAKİ ÖĞRETİM ELEMANI KADROLARINA

YAPILACAK ATAMALARDA UYGULANACAK MERKEZİ SINAV

İLE GİRİŞ SINAVLARINA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR

HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 9/11/2018 tarihli ve 30590 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Öğretim

Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi

Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 7 nci maddesinin

birinci fıkrasının birinci cümlesi yürürlükten kaldırılmış, üçüncü ve dördüncü fıkraları aşağıdaki

şekilde değiştirilmiştir.

“(3) Öğretim görevlisi kadrosuna başvuracak adaylarda en az tezli yüksek lisans dere-

cesine sahip olmak veya lisans ve yüksek lisans derecesini birlikte veren programlardan mezun

olmak şartı aranır.

(4) Meslek yüksekokullarının Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen uzmanlık

alanlarındaki öğretim görevlisi kadrolarına başvuracak adaylarda en az tezli yüksek lisans de-

recesine sahip olmak ya da lisans mezunu olup belgelendirmek kaydıyla alanında en az iki yıl

tecrübe sahibi olmak şartı aranır.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğe aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

“Tezsiz yüksek lisans mezunlarının öğretim görevlisi kadrolarına başvuruları

GEÇİCİ MADDE 2 – (1) 14/3/2016 tarihinden önce tezsiz yüksek lisans programlarına

kayıtlı olup 9/11/2018 tarihinden önce tezsiz yüksek lisans programlarından mezun olanların,

meslek yüksekokullarının en az tezli yüksek lisans mezunu olmak şartı aranan öğretim görevlisi

kadrolarına başvurularında, bu Yönetmeliğin 7 nci maddesinin üçüncü ve dördüncü fıkra hü-

kümleri uygulanmaz. Tezsiz yüksek lisans mezunlarının öğretim görevlisi kadrosuna üç yıl

süre ile ataması yapılır. Bu kapsamda atananların atama süresi içerisinde alanlarıyla ilgili tezli

yüksek lisans programlarını tamamlamaları şarttır. Süresi içinde alanlarıyla ilgili tezli yüksek

lisans programlarını tamamlayamayanların yeniden ataması yapılmaz.”

MADDE 3 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 4 – Bu Yönetmelik hükümlerini Yükseköğretim Kurulu Başkanı yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

9/11/2018 30590
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Eskişehir Osmangazi Üniversitesinden:
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ TÜRK DÜNYASI OYUN VE

OYUNCAKLARI UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ
YÖNETMELİĞİNİN YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMASINA

DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 5/9/2015 tarihli ve 29466 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Eskişehir
Osmangazi Üniversitesi Türk Dünyası Oyun ve Oyuncakları Uygulama ve Araştırma Merkezi
Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Rektörü

yürütür.
—— • ——
TEBLİĞLER

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından:
MESLEKÎ YETERLİLİK KURUMU MESLEKÎ YETERLİLİK BELGESİ

ZORUNLULUĞU GETİRİLEN MESLEKLERE İLİŞKİN TEBLİĞ
(SIRA NO: 2019/1)

Amaç ve kapsam
MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, tehlikeli ve çok tehlikeli işlerden olup, çalışanlar

için Meslekî Yeterlilik Kurumu Meslekî Yeterlilik Belgesi zorunluluğu getirilen meslekleri be-
lirlemek ve yayımını sağlamaktır.

Dayanak
MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ, 21/9/2006 tarihli ve 5544 sayılı Meslekî Yeterlilik Kurumu

ile İlgili Düzenlemeler Hakkında Kanunun ek 1 inci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.
Belge zorunluluğu
MADDE 3 – (1) Tehlikeli ve çok tehlikeli işlerden olup, Meslekî Yeterlilik Kurumu

tarafından standardı yayımlanan ve ekteki listede belirtilen mesleklerde, Meslekî Yeterlilik Ku-
rumu Meslekî Yeterlilik Belgesine sahip olmayan kişiler bu Tebliğin yayımı tarihinden itibaren
on iki ay sonra çalıştırılamazlar.

(2) 5/6/1986 tarihli ve 3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanununa göre ustalık belgesi almış
olanlar ile Millî Eğitim Bakanlığına bağlı meslekî ve teknik eğitim okullarından ve üniversi-
telerin meslekî ve teknik eğitim veren okul ve bölümlerinden mezun olup, diplomalarında veya
ustalık belgelerinde belirtilen bölüm, alan ve dallarda çalıştırılanlar için birinci fıkradaki belge
şartı aranmaz.

Yaptırımlar
MADDE 4 – (1) 3 üncü maddeye ilişkin denetimler iş müfettişlerince yapılır. Bu Tebliğ

hükümlerine aykırı davranan işveren veya işveren vekilleri hakkında 5544 sayılı Kanunun ek
1 inci maddesinin üçüncü fıkrası hükümleri uygulanır.

Yürürlük
MADDE 5 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 6 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı yü-

rütür.
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Sermaye Piyasası Kurulundan:
PAYA DAYALI KİTLE FONLAMASI TEBLİĞİ

(III – 35/A.1)

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı paya dayalı kitle fonlamasına ilişkin usul ve esasları

düzenlemektir.
Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ, paya dayalı kitle fonlamasına, kitle fonlama platformlarının

Kurul listesine alınmalarına ve faaliyetlerine, paya dayalı kitle fonlaması yoluyla halktan para
toplanmasına ve toplanan fonların ilan edilen amacına uygun olarak kullanıldığının kontrolü
ve denetimine ilişkin usul ve esasları düzenler.

(2) Herhangi bir pay karşılığı olmaksızın kitle fonlama platformları aracılığıyla ödül
veya bağış karşılığında fon toplanması faaliyetleri bu Tebliğ hükümlerine tabi değildir.

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

nunun 35/A ve 99 uncu maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar ve kısaltmalar
MADDE 4 – (1) Bu Tebliğde geçen;
a) Borsa: 6362 sayılı Kanunun 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (ç) bendinde ta-

nımlanan borsayı,
b) BTK: Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumunu,
c) Emanet yetkilisi: Kitle fonlama platformları aracılığıyla toplanan fonu, girişim şir-

ketine aktarılana veya yatırımcılara iade edilene kadar bu Tebliğdeki hükümler çerçevesinde
emanetçi sıfatıyla bloke eden İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. ile 2/7/2013 tarihli ve
28695 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Portföy Saklama Hizmetine ve Bu Hizmette Bulunacak
Kuruluşlara İlişkin Esaslar Tebliği (III-56.1)’nde tanımlanan diğer portföy saklayıcılarını,

ç) Geniş yetkili aracı kurum: 17/12/2013 tarihli ve 28854 sayılı Resmî Gazete’de ya-
yımlanan Yatırım Kuruluşlarının Kuruluş ve Faaliyet Esasları Hakkında Tebliğ (III-39.1)’de
tanımlanan geniş yetkili aracı kurumu,

d) Girişimci: Projesine kaynak arayan Türkiye’de yerleşik gerçek kişileri,
e) Girişim şirketi: Türkiye’de kurulu veya kurulacak olan, gelişme potansiyeli taşıyan

ve kaynak ihtiyacı bulunan anonim ortaklıkları,
f) Halka açık ortaklık: 6362 sayılı Kanunun 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (e)

bendinde tanımlanan ortaklığı,
g) Kampanya: Bir girişim şirketinin veya projenin ihtiyaç duyduğu fonu sağlamak ama-

cıyla gerçekleştirilen fon toplama talebinin platformlar üzerinden kamuya duyurulmasını,
ğ) Kampanya sayfası: Bir girişim şirketine veya projeye ilişkin olarak platform nezdinde

oluşturulan ve yalnızca üyelerin erişimine açık tutulan internet sayfasını,
h) Kanun: 6/12/2012 tarihli ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanununu,
ı) Katılım bankası: 19/10/2005 tarihli ve 5411 sayılı Bankacılık Kanununun 3 üncü

maddesinde tanımlanan katılım bankalarını,
i) Kitle fonlaması: Bir projenin veya girişim şirketinin ihtiyaç duyduğu fonu sağlamak

amacıyla Kurul tarafından belirlenen esaslar dâhilinde Kanunun yatırımcı tazminine ilişkin hü-
kümlerine tabi olmaksızın kitle fonlama platformları aracılığıyla halktan para toplanmasını,
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j) Kitle fonlaması bilgi formu (Bilgi formu): Projenin veya girişim şirketinin ihtiyaç
duyduğu fonun toplanabilmesi amacıyla kampanya sayfasında ilan edilen ve standartları Ku-
rulca belirlenen formu,

k) Kitle fonlama platformu (Platform): Kitle fonlamasına aracılık eden ve elektronik
ortamda hizmet veren kuruluşu,

l) Kurul: Sermaye Piyasası Kurulunu,
m) Liste: Kurulca paya dayalı kitle fonlamasına aracılık etmesi uygun görülen plat-

formların yer aldığı listeyi,
n) MKK: Merkezi Kayıt Kuruluşu Anonim Şirketini,
o) Nitelikli yatırımcı: Kurulun, girişim sermayesi yatırım ortaklıklarına ilişkin düzen-

lemelerinde tanımlanan nitelikli yatırımcıları,
ö) Önemli etkiye sahip ortak: Sermaye veya oy haklarının doğrudan veya dolaylı olarak

%10 veya daha fazlasını temsil eden paylar ile bu oranın altında olsa dahi yönetim kurullarına
üye belirleme imtiyazı veren paylara sahip ortağı,

p) Pay: Girişim şirketinin sermayesini temsil eden ve sahibine ortaklık hakkı veren
menkul kıymeti,

r) Paya dayalı kitle fonlaması: Pay karşılığında kitle fonlama platformları aracılığıyla
halktan para toplanmasını,

s) Proje: Girişim şirketine dönüşme potansiyeli taşıyan, planlanan teknoloji faaliyeti
ve/veya üretim faaliyetinin gerçekleştirilmesi için kaynak ihtiyacı olan iş fikrini,

ş) Tanıtıcı bilgiler: Platformlar tarafından kampanyalara ilişkin olarak her türlü iletişim
aracıyla kamuoyu ile paylaşılan iş fikri özeti, girişim şirketinin ticaret unvanı ve merkez adresi,
girişim şirketinin yöneticilerinin veya girişimci ve ekibinin adı, soyadı ve geçmiş tecrübeleri,
hedeflenen ve toplanan fon tutarı, belirlenen ve geriye kalan kampanya süreleri, varsa fon sağ-
layan yatırımcı sayısı ve kampanyayı destekleyen nitelikli yatırımcıların unvanları gibi genel
nitelikteki özet bilgileri,

t) Teknoloji faaliyeti: Katma değeri ve rekabet edebilirliği yüksek teknolojik ürün ve
hizmet üretimini ve/veya teknolojik bir buluşun ticari bir ürün, yöntem ya da hizmete dönüş-
türülmesi amacıyla yürütülen teknoloji geliştirme faaliyetini,

u) TTK: 13/1/2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununu,
ü) Türkiye’de yerleşik kişiler: 7/8/1989 tarihli ve 89/14391 sayılı Bakanlar Kurulu Ka-

rarı ile yürürlüğe konulan Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Kararda tanım-
lanan Türkiye’de yerleşik kişileri,

v) Üretim faaliyeti: Yüksek katma değer ve istihdam yaratma potansiyeli taşıyan bir iş
modeline bağlı olarak girdilerin belirli bir süreçten geçirilerek fiziksel ürüne dönüştürülmesi
faaliyetini,

y) Üye: Üyelik şartlarını yerine getiren ve platform ile üyelik sözleşmesi akdeden ya-
tırımcıyı,

z) Üyelik sözleşmesi: Platform ile üyeler arasında elektronik ortamda akdedilen ve as-
gari unsurları Kurulca belirlenen çerçeve sözleşmeyi,

aa) Yatırım komitesi: Girişim şirketine veya girişimciye ait projeye ilişkin hazırlanan
fizibilite raporunu değerlendiren, kampanyalara ilişkin hazırlanan kitle fonlaması bilgi formunu
onaylayan ve platform yönetim kurulu tarafından belirlenen komiteyi,

bb) Yönetim kontrolü: Kurulun pay alım teklifine ilişkin düzenlemelerinde tanımlanan
yönetim kontrolünü,

ifade eder.
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İKİNCİ BÖLÜM
Platformlara İlişkin Esaslar

Listeye alınma
MADDE 5 – (1) Kitle fonlama platformlarının bu Tebliğ hükümleri çerçevesinde faali-

yette bulunabilmeleri Kurul tarafından listeye alınmalarına bağlıdır.
(2) Platformun, listeye alınabilmesi için Ek-1’de yer alan belgelerle birlikte Kurula baş-

vurması gereklidir.
(3) Kurulca listeye alınabilmesi için platformun;
a) Anonim ortaklık olması,
b) Asgari 1.000.000 Türk Lirası olan sermayesinin tamamının nakden ödenmiş olması

ve ödenmiş sermayesi ile özsermayesinin bu tutardan az olmaması,
c) Paylarının tamamının nama yazılı olması,
ç) Ticaret unvanında “Kitle Fonlama Platformu” ibaresinin bulunması,
d) Esas sözleşmesinin bu Tebliğde yer alan hükümlere uygun olması ve esas sözleşme-

sinin faaliyetlere ilişkin maddesinde platformun münhasıran kitle fonlaması faaliyetinde bulu-
nacağının belirtilmesi,

e) Ortaklarının ve yönetim kurulu üyelerinin 6 ncı maddede belirtilen şartları sağlaması,
f) Yönetim kurulunun asgari olarak 3 kişiden oluşması,
g) Bu Tebliğde nitelikleri belirlenen bir yatırım komitesini oluşturmuş olması,
ğ) İç kontrol ve risk yönetim sistemi ile muhasebe ve operasyon birimini oluşturmuş

olması,
h) Kurulun bilgi sistemleri yönetimi düzenlemelerinde dar yetkili aracı kurumlar için

öngörülen bilgi sistemleri altyapısını oluşturarak faaliyete geçirmiş olması,
ı) Belge, kayıt ve muhasebe işlemlerini yürütecek sorumlu birimde yeterli sayıda per-

soneli istihdam etmiş olması,
i) Paya dayalı kitle fonlaması faaliyetinin operasyonel işlemlerini yerine getirmeyi te-

minen MKK ve emanet yetkilisi ile sözleşme imzalaması ve bilgi işlem sistemleri ile teknolojik
altyapısını bu kuruluşların belirlediği esaslar çerçevesinde uyumlaştırması,

j) Üyelerin, girişim şirketi yetkilileri ve/veya girişimci ile elektronik ortamda iletişim
kurabilecekleri altyapıyı platform nezdinde oluşturması,

k) Kendi personeli arasında, personeli ile hizmet verdiği kişiler arasında ya da hizmet
verdiği kişilerin kendileri arasında çıkabilecek çıkar çatışmalarını tanımlaması, çıkar çatışma-
larının önlenmesi için alınabilecek tedbirleri ve çıkar çatışmalarının önlenememesi durumunda
izlenecek prosedürleri içeren yazılı çıkar çatışması politikası oluşturması ve bu politikayı yö-
netim kurulu kararına bağlaması,

şartlarını yerine getirmesi zorunludur.
(4) Katılım bankaları ve geniş yetkili aracı kurumların listeye alınma başvurularında

üçüncü fıkranın (g), (i) ve (j) bentlerinde aranan şartların sağlanması yeterlidir. Bu Tebliğde
listeye alınma şartları dışında platformlar için öngörülen diğer hükümler, aksi belirtilmedikçe,
bu fıkrada belirtilen aracı kurumlar ve bankalar bakımından da uygulanır.

(5) Platformların tüzel kişi ortaklarının, önemli etkiye sahip ortaklarının üçüncü fıkranın
(e) bendinde yer alan şartları taşımaları zorunludur.

(6) Listeye alınma başvurusu kapsamında sunulan bilgi ve belgelerdeki eksiklikler ile
Kurulca talep edilen ek bilgi ve belgelerin verilen süre içinde Kurula iletilmemesi halinde baş-
vuru işlemden kaldırılır.
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(7) Kurul, gerekli gördüğü hallerde listeye alınma aşamasında veya faaliyet süresince
genel olarak veya platform bazında mesleki sorumluluk sigortası yaptırılmasını zorunlu tuta-
bilir.

(8) Üçüncü fıkranın (b) bendinde belirtilen asgari özsermaye şartı, platformun Kurulca
listeye alınmasını takip eden iki yıl süresince yarısı oranında uygulanır.

Platform ortakları ve yönetim kurulu üyelerinde aranacak şartlar
MADDE 6 – (1) Platformun ortaklarının ve yönetim kurulu üyelerinin;
a) Müflis olmaması, konkordato ilân etmiş olmaması ya da Kurula başvuru tarihi itiba-

rıyla iflas erteleme süresi içinde olmaması,
b) Faaliyet izinlerinden biri Kurulca iptal edilmiş kuruluşlarda, bu müeyyideyi gerek-

tiren olayda sorumluluğu bulunan kişilerden olmaması,
c) Kanunda yazılı suçlardan kesinleşmiş mahkûmiyetinin bulunmaması,
ç) 14/1/1982 tarihli ve 35 sayılı mülga Ödeme Güçlüğü İçinde Bulunan Bankerlerin İş-

lemleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ve eklerine göre kendileri veya ortağı oldukları
kuruluşlar hakkında tasfiye kararı verilmemiş olması,

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

e) İşin gerektirdiği dürüstlük ve itibara sahip bulunması,
f) Kanunun 101 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi uyarınca işlem yasaklı ol-

maması,
zorunludur.
(2) En az bir yönetim kurulu üyesinin 15/2/2013 tarihli ve 28560 sayılı Resmî Gazete’de

yayımlanan Bireysel Katılım Sermayesi Hakkında Yönetmelikte tanımlanan bireysel katılım
yatırımcısı lisansına sahip kişilerden olması zorunludur. Bu fıkra katılım bankaları ve geniş
yetkili aracı kurumlar bakımından uygulanmaz.

(3) Birinci fıkranın (a) bendinde belirtilen şartlar; iflasın kaldırılmasına, kapatılmasına
veya konkordato teklifinin tasdikine ilişkin kararın, (b) bendinde yer alan şart ise buna ilişkin
kararın kesinleşme tarihinden itibaren on yıl geçmesi hâlinde, birinci fıkranın uygulamasında
dikkate alınmaz.

Dışarıdan hizmet alımı ve kapsamı
MADDE 7 – (1) Platformlar tarafından münhasıran yönetim kurulunca ve yatırım ko-

mitesince icra edilmesi gereken faaliyetler ile platformun idaresi haricindeki görev ve yüküm-
lülüklerin ifası için uzman kuruluşlardan hizmet alınabilir.

(2) 5 inci maddenin üçüncü fıkrasının (ğ), (h) ve (ı) bentlerinde öngörülen şartlar için
dışarıdan hizmet alınmış olması halinde, bu şartların yerine getirildiği kabul edilir.

(3) Dışarıdan hizmet alımı, platformun sermaye piyasası mevzuatından kaynaklanan
sorumluluklarını ortadan kaldırmaz.

(4) Kurul, gerektiğinde genel olarak veya platform bazında dışarıdan hizmet alınabile-
cek konuları belirlemeye, bu konuları sınırlamaya veya yasaklamaya, niteliğine göre bu hiz-
metin alınmasını izin koşuluna bağlamaya yetkilidir.
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Platformun ortaklık yapısı değişiklikleri
MADDE 8 – (1) Listeye alınma sonrasındaki ortaklık yapısı değişikliklerinde platform

ortağı olan gerçek ve tüzel kişiler ile platformların önemli etkiye sahip tüzel kişi ortaklarının
önemli etkiye sahip ortakları için de 6 ncı maddede platform ortaklarına ilişkin öngörülen şartlar
aranır.

(2) Platformlar ortaklık yapılarında meydana gelen değişiklikleri, yeni ortakların 6 ncı
maddede sayılan şartları taşıdıklarını tevsik edici belgeleri içerecek şekilde değişikliğin mey-
dana geldiği tarihten itibaren beş işgünü içinde Kurula bildirir.

(3) Platformun ortaklık yapısının şeffaf ve açık olması ve güncel ortaklık yapısı bilgi-
sinin platform nezdinde daimi olarak incelemeye açık tutulması zorunludur.

(4) Bu Tebliğ hükümlerine aykırı olarak gerçekleştirilen pay devirleri platformun pay
defterine kaydolunmaz. Bu hükme aykırı olarak pay defterine yapılan kayıtlar hükümsüzdür.

Yatırım komitesi
MADDE 9 – (1) Platform yönetim kurulu tarafından oluşturulacak yatırım komitesinin;
a) En az üç üyeden oluşması,
b) Üye sayısının çoğunluğunun finans, girişimcilik, işletmecilik, hukuki danışmanlık,

teknoloji, sanayi ve ticaret gibi alanlarda en az beş yıllık tecrübeye sahip kişilerden olması,
c) Yalnızca bir üyesinin platformun yönetim kurulu üyesi olması ve bu üyenin 6 ncı

maddenin ikinci fıkrasında belirtilen şartı haiz olması,
ç) En az bir üyesinin Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansına sahip olması,
d) Üyelerinin tamamının 6 ncı maddenin birinci fıkrasında yer alan şartları sağlamış

olması,
zorunludur.
(2) Birinci fıkranın (c) bendi katılım bankaları ve geniş yetkili aracı kurumlar bakımın-

dan uygulanmaz. Ancak katılım bankaları ve geniş yetkili aracı kurumların yatırım komitesinin
en az bir üyesinin 15/2/2013 tarihli ve 28560 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Bireysel Ka-
tılım Sermayesi Hakkında Yönetmelikte tanımlanan bireysel katılım yatırımcısı lisansına sahip
kişilerden olması zorunludur.

(3) Birinci ve ikinci fıkrada sayılan şartlardan herhangi birinin kaybedilmesi halinde
platform yönetim kurulu en geç on işgünü içinde bu şartların yeniden sağlandığını tevsik edici
bilgi ve belgeleri Kurula iletir.

(4) Yatırım komitesi üyeliklerinden herhangi birinin boşalması durumunda, bu durumun
gerekçesi platform tarafından yazılı olarak iki işgünü içinde Kurula bildirilir.

(5) Yatırım komitesi, bilgi formunun onaylanmasına ve Ek-2’de asgari unsurları belir-
lenen fizibilite raporunun incelenmesine yönelik olarak objektif değerlendirme ölçüt ve yön-
temlerini içeren bir değerlendirme politikası oluşturur ve bu politika platform yönetim kurulu
tarafından karara bağlanarak platform üzerinden kamuya duyurulur.

(6) Yatırım komitesinin kitle fonlaması bilgi formunu onaylaması üye tamsayısının ço-
ğunluğunun bu yönde karar vermesi ile mümkündür. Platform tarafından bu fıkrada belirtilen-
den daha ağır bir nisabın belirlenmesi mümkündür.

(7) Yatırım komitesi üyeleri; kendilerinin, eşlerinin, alt ve üstsoylarının sermaye, de-
netim ve idari bakımdan doğrudan veya dolaylı olarak ilişkili oldukları projelere veya girişim
şirketlerine ait kampanya başvurularının değerlendirilmesinde oy kullanamazlar.

(8) Yatırım komitesi üyelerinden herhangi birinin bir girişim şirketinin veya projenin
kampanyasının platformda yayımlanma kararına karşı şerh koyması halinde, bu şerhe ve şerhin
gerekçesine ilişkin ilgili girişim şirketinin veya projenin kampanya sayfasında açıklama yapılır.
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(9) Yatırım komitesi üyeleri bu Tebliğ kapsamındaki faaliyetleri karşılığında girişim
şirketlerinden veya girişimcilerden herhangi bir ekonomik menfaat temin edemez ve değer-
lendirdikleri kampanyalara fon sağlayamazlar.

Listeden çıkma
MADDE 10 – (1) Platform, 5 inci maddede belirtilen şartlardan herhangi birini kay-

betmesi halinde bu durumu iki işgünü içinde Kurula bildirir. Kurulca uygun görülen süre içinde
listeye alınma şartlarının herhangi birini sağlayamayan platform Kurul tarafından listeden çı-
karılır.

(2) 11 inci maddenin on ikinci fıkrası uyarınca Kurula gönderilen finansal tablo ve ra-
porlardan 5 inci maddenin üçüncü fıkrasının (b) bendinde yer alan şartın kaybedildiğinin tespit
edilmesi halinde Kurul ilgili şartın sağlanması için platforma makul bir süre verir. Kurulca ve-
rilen süre içerisinde şartın sağlanamaması halinde platform listeden çıkarılabilir.

(3) Bu Tebliğ kapsamındaki yükümlülüklere aykırı eylemleri tespit edilen platformlar
ile faaliyetleri geçici olarak durdurulan veya faaliyet izinleri iptal edilen katılım bankaları ve
geniş yetkili aracı kurumlar Kurulca resen listeden çıkarılabilir.

(4) Kurulca resen veya başvuru üzerine listeden çıkarılan platformlar, listeden çıkarıl-
maya ilişkin Kurul karar tarihinden itibaren bir yıl süreyle kitle fonlaması faaliyetinde bulun-
mak üzere yeniden listeye alınmak için Kurula başvuramaz. Kurulca resen listeden çıkarılan
platformun ortakları bir yıl süreyle kitle fonlaması faaliyetinde bulunmak üzere Kurulca listeye
alınmak için başvuruda bulunan başka bir platformda veya Kurul listesinde bulunan bir plat-
formda herhangi bir unvan altında görev alamaz ve ortak olamaz.

(5) Platformların, listeden çıkarılmasına ilişkin Kurul kararının kendilerine bildirildiği
tarihten itibaren en geç üç ay içinde sona erme kararı almaları veya esas sözleşmelerini ticaret
unvanı ile amaç ve faaliyet konuları da dâhil paya dayalı kitle fonlaması faaliyetlerini kapsa-
mayacak şekilde değiştirmeleri zorunludur. Bu değişikliklerin yayımlandığı Türkiye Ticaret
Sicili Gazetesi, ilanı izleyen 10 işgünü içinde Kurula gönderilir. Listeden çıkarılmalarına ilişkin
Kurul kararının kendilerine bildirildiği tarihte platformların para toplama yetkisi sona erer.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Platformların Faaliyetlerine İlişkin Esaslar

Genel esaslar
MADDE 11 – (1) Platformlar münhasıran kitle fonlaması faaliyeti yürütebilirler. Plat-

formların bu faaliyetlerin yürütülmesi esnasında girişim şirketine veya girişimciye yönelik da-
nışmanlık hizmeti vermesi bu fıkraya aykırılık teşkil etmez.

(2) Kitle fonlaması faaliyeti sırasında uyulması gereken esasların, girişim şirketi veya
girişimci ile platform arasında akdedilecek ve asgari unsurları Ek-3’te belirlenen yazılı bir kitle
fonlaması sözleşmesine bağlanması zorunludur.

(3) Platformlar;
a) Fon toplayan her bir girişim şirketi veya proje için kampanya sayfası oluşturarak,

kampanya süreci ve kampanyanın gerçekleştiği takvim yılını izleyen beş yıl boyunca girişim
şirketine ilişkin periyodik açıklamaların bu sayfa üzerinden yapılmasını sağlayacak gerekli alt-
yapıyı kurma,

b) Yatırım komitesi tarafından onaylanan bilgi formunu (a) bendinde belirtilen kam-
panya sayfasında yayımlama, bilgi formu ve kampanyaya ilişkin yatırımcıların yatırım kararını
etkileyebilecek her türlü bilgiyi kampanya süresince ve kampanyanın gerçekleştiği takvim
yılını izleyen beş yıl boyunca bu sayfada yatırımcıların incelemesine açık tutma,
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c) Yatırımcılardan toplanan fonların emanet yetkilisi nezdinde kampanya süresi tamam-
lanana kadar platform adına, kampanya süresinin hedeflenen fon tutarına ulaşılarak tamam-
lanmasını müteakip girişim şirketi adına açılan hesaplarda bloke ettirilerek girişim şirketine
aktarılmasını veya bu Tebliğde belirtilen esaslar çerçevesinde yatırımcılara iade edilmesini
sağlama,

ç) Payların MKK nezdinde kayden oluşturulma sürecine kadar gerçekleştirilecek iş-
lemleri yerine getirme veya bir yatırım kuruluşu vasıtasıyla yerine getirilmesini sağlama,

d) Yatırımcıların hak ve menfaatlerini koruyucu ve olası hak kayıpları ve suistimalleri
önleyici tedbirleri alma,

e) Yatırımcılara, girişim şirketlerine ve girişimcilere ilişkin bilgilerin gizliliğini muha-
faza etme ve bu bilgilerin gizliliğinin sağlanmasını teminen gerekli her türlü tedbiri alma,

f) Emanet yetkilisinin toplanan fon tutarını nemalandırıp nemalandırmayacağını, alı-
nacak ücret, komisyon ve kesintileri internet sitesinde ilan etme,

görevlerini yerine getirmekle yükümlüdür.
(4) Platformlar, her bir kampanyanın değerlendirilmesinde ve yayımlanmasında adil

ve şeffaf olmak ve taraflar arasında çıkar çatışmasına sebebiyet vermemekle yükümlüdür.
(5) Platformlar girişim şirketlerinin veya proje sahibi girişimcilerin kampanya başvu-

rularını yatırım komitesine sunmadan önce reddedebilir. Her halükarda reddedilen başvuruların
reddedilme gerekçesi hakkında platform tarafından başvuru sahiplerine bilgi verilir.

(6) Yatırım komitesine sunulan kampanya başvurularının platformda yayımlanması ya-
tırım komitesinin onayı ile mümkündür. Bu onay, 9 uncu maddenin beşinci fıkrası uyarınca
oluşturulan değerlendirme politikasında yer alan her bir ölçüt bakımından yatırım komitesince
yapılan değerlendirmeleri içeren bir rapora bağlanır.

(7) Platformlar, kampanyalarını yürüttükleri girişim şirketlerini veya projelerin giri-
şimcilerini bu Tebliğ kapsamındaki yükümlülükleri hakkında bilgilendirmek zorundadır. Plat-
formun bu yükümlülüğünü yerine getirdiğine dair ispat yükü platforma aittir.

(8) Platformların, yatırım komitesinin kitle fonlaması bilgi formunun onaylanmasına
ilişkin değerlendirme sürecinde girişim şirketlerinden veya girişimcilerden yeterli bilgi ve bel-
geyi temin etmeleri ve yatırım komitesinin kararına dayanak oluşturan belge, kayıt ve raporları
saklamaları zorunludur.

(9) Platformlar her bir kampanya için hedeflenen ve toplanan fon tutarı, fon sağlayan
yatırımcı sayısı ve kalan kampanya süresi hakkında platform üzerinden anlık olarak bilgi verir.
Fonlamanın gerçekleşip gerçekleşmediğine bakılmaksızın, her bir kampanya için kampanya
süresinin sona ermesini takip eden işgünü fonlama sonuçları platform üzerinden kamuya du-
yurulur.

(10) Platformlar kendilerine ve yürüttükleri faaliyetlere ilişkin tanıtım ve reklamlarda
yalnızca kampanya süreci tamamlanmış girişim şirketlerinden ve projelerden yararlanabilir.

(11) Altı aylık ve yıllık takvim dönemleri itibarıyla platformlar tarafından asgari olarak
fonlaması gerçekleşen, gerçekleşmeyen ve iptal edilen toplam kampanya sayıları ile fonlaması
gerçekleşen kampanyalara üyeler tarafından sağlanan toplam fon tutarı bilgilerini içeren rapor
hazırlanarak ilgili dönemin sona ermesini takip eden otuz gün içinde elektronik ortamda Kurula
iletilir ve platform üzerinden kamuya duyurulur.

(12) Geniş yetkili aracı kurumlar hariç platformlar, TTK uyarınca hazırlanan finansal
tablo ve raporlarını veya 4/1/1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanunu uyarınca hazırlanan
yıllık finansal tabloları ile faaliyet raporlarını ilgili takvim yılını izleyen dördüncü ayın sonuna
kadar Kurula gönderir ve internet sitesi üzerinden kamuya duyurur.
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Platformların gerçekleştiremeyecekleri faaliyetler
MADDE 12 – (1) Katılım bankalarının tabi olduğu mevzuatta yer alan özel hükümler

saklı kalmak kaydıyla kitle fonlama platformları, faiz veya her ne ad altında olursa olsun bir
ivaz karşılığı veya rehin almak suretiyle kredi veya ödünç para verme işlerine aracılık edemez-
ler ve paya dayalı kitle fonlaması dışında herhangi bir sermaye piyasası aracı karşılığında kitle
fonlaması faaliyeti yürütemezler.

(2) Platformlar gayrimenkul ve gayrimenkule dayalı hakların alım satımı ve gayrimen-
kul projelerinin geliştirilmesi ile girişim şirketlerine iştirak edilmesine yönelik kitle fonlaması
faaliyeti yürütemezler.

(3) Platformlar yurt dışında yerleşik gerçek ve tüzel kişilere yönelik Türkiye’de yerleşik
kişilerden fon toplanması amacıyla kitle fonlaması faaliyeti yürütemezler.

(4) Platformlar girişim şirketi veya projelere ilişkin yatırımcılara yönelik olarak yatırım
tavsiyesi niteliğindeki değerlendirme, analiz ve yorumlarda bulunamazlar.

(5) Platformlar, girişim şirketini veya kampanya süreci tamamlanmamış projeleri ta-
nıtmaya yönelik basılı ya da elektronik ortamda paylaşılan tanıtıcı bilgiler ile platforma veya
kampanya sayfasına yönlendirme yapan tanıtımlar hariç olmak üzere kampanyası yürütülen
girişim şirketlerine veya projelere ait ticari ürün ve/veya hizmetlerin reklamlarını yayımlaya-
mazlar.

(6) Geniş yetkili aracı kurumlar hariç platformlar paylara ilişkin olarak ikincil piyasa
işlemlerine aracılık edemezler. Platformların internet siteleri üzerinden üyelerin kendi arala-
rında iletişim kurmalarına imkan tanınması bu hükme aykırılık teşkil etmez.

Yurt dışında yerleşik platformların faaliyetleri
MADDE 13 – (1) Türkiye’de yerleşik kişilere yönelik tanıtım, reklam ve pazarlama

gibi faaliyetlerde bulunulmamış olması şartıyla, Türkiye’de yerleşik kişilerin tamamen kendi
iradeleri doğrultusunda, yurt dışında yerleşik platformlar üzerinden katıldıkları kitle fonlaması
işlemleri, bu amaçla yurt dışında açtıkları hesaplar, söz konusu hesaplara gönderilen nakit ve
diğer kıymetler ile bu hesaplar üzerinden gerçekleştirdikleri işlemler bu Tebliğin kapsamı dı-
şındadır.

(2) Birinci fıkranın uygulanması kapsamında yurt dışında yerleşik platformlar tara-
fından Türkiye’de iş yeri açılması, Türkçe internet sitesi oluşturulması, sunulan kitle fonlama
faaliyetlerine ilişkin olarak doğrudan ve/veya Türkiye’de yerleşik kişi ya da kurumlar aracılı-
ğıyla tanıtım ve pazarlama faaliyetlerinde bulunulması durumlarından herhangi birinin varlığı
halinde faaliyetlerin Türkiye’de yerleşik kişilere yönelik olduğu kabul edilir ve bu Tebliğ hü-
kümleri uygulanır. Faaliyetlerin Türkiye’de yerleşik kişilere yönelik olduğunun tespitine ilişkin
ilave kıstaslar Kurul tarafından belirlenebilir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Platform Üyeliğine ve Kampanya Sürecine İlişkin Esaslar

Platforma üyelik işlemleri
MADDE 14 – (1) Kitle fonlaması işlemlerinde bulunabilmek için yatırımcıların ilgili

platforma elektronik ortamda üye olmaları zorunludur. 
(2) Platformlar tarafından üyelik işlemleri kapsamında;
a) Türkiye’de yerleşik gerçek kişiler ile tüzel kişilerin imza yetkilileri için MKK tara-

fından belirlenen esaslar çerçevesinde 3/9/2016 tarihli ve 29820 sayılı Resmî Gazete’de ya-
yımlanan E-Devlet Hizmetlerinin Yürütülmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetme-
likte tanımlanan kimlik doğrulama işleminin yerine getirilmesinin sağlanması ve bu suretle
kimlik bilgileri tespit ve teyit edilen üyelerin bilgilerinin MKK’ya iletilmesi,
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b) Türkiye’de yerleşik olmayan kişiler için bu kişiler adına MKK nezdinde hesap açıl-
dığının ve bu hesaba ilişkin sicil tanımlama işleminin gerçekleştirildiğinin tespit edilmesi ve
bu suretle kimlik bilgileri tespit ve teyit edilen üyelerin bilgilerinin MKK’ya iletilmesi,

c) Üyelerle Ek-4’te asgari unsurları belirlenen üyelik sözleşmesinin akdedilmesi, bu
sözleşmenin elektronik ortamda saklanması ve bir örneğinin uygun haberleşme vasıtasıyla üye-
lere iletilmesi,

ç) Üyelerden, Ek-5’te yer alan “Paya Dayalı Kitle Fonlaması Faaliyetleri Genel Risk
Bildirim Formu”nun okunup anlaşıldığına dair yazılı veya elektronik bir beyanın alınması, bu
beyanın saklanması ve bir örneğinin uygun haberleşme vasıtasıyla üyelere iletilmesi,

d) Üyelerin kitle fonlaması yatırımlarının taşıdığı riskleri anlayabilecek bilgi ve tecrü-
beye sahip olduklarının, yatırımlarının tümünü kaybedebileceklerinin ve sahip olacakları pay-
ların devir imkânının kısıtlı olabileceğini anladıklarının tespit edilmesi ve yapılan tespit sonu-
cunda kitle fonlaması yatırımlarına uygun olmadığı değerlendirilen kişilerin üyelik başvurula-
rının reddedilmesi,

e) Nitelikli yatırımcı statüsünü haiz üyelik oluşturulabilmesi için üyelik işlemleri ta-
mamlanmadan önce üyenin MKK nezdinde nitelikli yatırımcı olduğunun tespit edilmesi,

f) Üyelerin varsa yıllık net gelirlerine ilişkin beyanlarının derhal MKK’ya iletilmesi ve
bu beyanların saklanması,

gerekir.
(3) Platform nezdindeki bilgilerin kamu tüzel kişileri dâhil üçüncü kişiler ile paylaşı-

mında 24/3/2016 tarihli ve 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununa ve ilgili diğer
mevzuata riayet edilir.

Yatırım sınırları
MADDE 15 – (1) Nitelikli yatırımcı olmayan gerçek kişiler, bir takvim yılı içerisinde

paya dayalı kitle fonlaması yoluyla azami 20.000 Türk Lirası yatırım yapabilir. Ancak bu sınır
100.000 Türk Lirasını aşmamak kaydıyla yatırımcının platforma beyan ettiği yıllık net gelirinin
%10’u olarak uygulanabilir.

(2) Bu madde kapsamında yatırım sınırlarına ilişkin kontrol, platformlarca üye bazında
MKK’ya iletilen en son tarihli beyan dikkate alınarak MKK tarafından gerçekleştirilir.

Fon toplamaya ilişkin esaslar
MADDE 16 – (1) Toplanan fonların aktarılmasından önce girişim şirketinin kuruluş

işlemlerinin tamamlanmış olması ve bu fonların yalnızca sermaye artırımı suretiyle çıkarılacak
paylar karşılığında girişim şirketine aktarılması zorunludur. Girişim şirketlerinin mevcut pay-
larının satışı suretiyle fon toplanamaz. Sermaye artırımı suretiyle çıkarılacak paylar oydan yok-
sun olabilir.

(2) Girişim şirketi payları karşılığında yatırımcılardan sağlanan fonların tamamının
nakden ödenmiş olması zorunludur.

(3) Yatırımcılara verilecek payların tüm ortaklık hak ve koşulları ile varsa bu paylara
ilişkin imtiyazlar bilgi formunda açıkça belirtilir. Nitelikli yatırımcılar hariç olmak üzere yatı-
rımcılara verilecek paylar arasında imtiyaz farkı yaratılamaz.

(4) Platform nezdinde kampanya yürütülebilmesi için kitle fonlaması bilgi formunun
yatırım komitesi tarafından onaylanması ve bu formun kampanya sayfasında yayımlanması
zorunludur.

(5) Yatırım komitesi tarafından kitle fonlaması bilgi formunun onaylanması için asgari
olarak bilgi formunda yer alan bilgilerin tutarlı, anlaşılabilir ve Kurulca belirlenen kitle fonla-
ması bilgi formu standartlarına göre eksiksiz olduğunun tespiti zorunludur.
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(6) Platformlar, her bir kampanyaya ilişkin onaylı bilgi formunun, fon sağlama talebinin
iletilmesinden önce ilgili üye tarafından okunduğunu tespit etmekle yükümlüdür.

(7) Bir girişim şirketi veya girişimci tarafından herhangi bir on iki aylık dönemde kitle
fonlama platformları aracılığıyla en fazla iki kampanya ile fon toplanabilir ve bu dönemde top-
lanabilecek fon tutarı Kurulca izahname hazırlama yükümlülüğünden muafiyet tanınan ve her
yıl Kurul Bülteni aracılığıyla ilan edilen ihraç sınırını geçemez. Bilgi formunda açıklanmak
ve ihraç sınırını geçmemek kaydıyla talep edilen fon miktarının azami %20’sine kadar ek fon
toplanabilir.

(8) 1.000.000 Türk Lirasını aşan fon taleplerinde, hedeflenen fonun en az %10’una te-
kabül eden tutarın kampanya süresi içerisinde nitelikli yatırımcılar tarafından karşılanmış ol-
ması zorunludur. Bu zorunluluk toplanan ek fon bakımından uygulanmaz. Bu fıkrada belirtilen
sınırların altında olmamak kaydıyla, girişim şirketi veya girişimci tarafından bilgi formunda
belirtilmek kaydıyla nitelikli yatırımcılara tahsisat oranı belirlenebilir.

(9) Bu maddenin yedinci ve sekizinci fıkralarındaki yatırım sınırlarına ilişkin kontroller
MKK tarafından yerine getirilir.

(10) Girişimciler veya girişim şirketinin ortakları, kampanya sürecinin başladığı tarihi
takip eden üç yıl içerisinde miras, mirasın paylaşımı, eşler arasındaki mal rejimi hükümleri
veya cebri icra nedenleriyle yapılacak devirler ile girişimciler veya girişim şirketi ortaklarının
nitelikli yatırımcılara ya da kendi aralarında yapacakları devirler hariç olmak üzere paylarını
devredemezler.

Kampanya süreci
MADDE 17 – (1) Kampanya süreci, bir girişim şirketi veya girişimci tarafından her-

hangi bir kitle fonlama platformuna fon toplama talebiyle başvurulduğu anda başlar. Mevcut
kampanya süreci tamamlanmadan aynı girişim şirketi veya girişimci tarafından başka bir kam-
panya süreci başlatılamaz.

(2) Kampanya süresi, yatırım komitesi tarafından onaylanmış bilgi formunun kampanya
sayfasında yayımlandığı tarihte başlar ve bu süre altmış günü geçemez. Platform üyeleri tara-
fından kampanya süresi boyunca ilgili girişim şirketi veya projeye yönelik fon sağlama talepleri
platforma iletilir. Bu taleple eş zamanlı olarak üyeler fon sağlamaya ilişkin ödeme emirlerini
kimlik bilgileri ile uyumlu bir ödeme aracı vasıtasıyla yerine getirir.

(3) Platform, yatırımcılar tarafından kendisine iletilen fon sağlama taleplerini kampanya
süresi boyunca anlık olarak MKK’ya ve emanet yetkilisine iletir. Fonların toplanması, toplanan
fonların emanet yetkilisi nezdinde platform adına açılan hesapta bloke edilerek girişim şirketine
aktarılması ve/veya söz konusu fonların ve varsa nemalarının yatırımcılara iade edilmesi ema-
net yetkilisi tarafından sağlanır.

(4) Yatırımcılar tarafından fon sağlamaya ilişkin ödeme emrinin verildiği andan itibaren
48 saat içerisinde cayma hakkına yönelik bildirimin platforma iletilmesi suretiyle hiçbir sebep
gösterilmeksizin cayma hakkının kullanılması mümkündür. Cayma hakkının kullanılmasını iz-
leyen işgünü içerisinde emanet yetkilisi tarafından fon tutarının iadesi için gerekli işlemler ye-
rine getirilir.

(5) Varsa ek satış dahil hedeflenen fon tutarının kampanya süresinin bitiş tarihinden
önce toplanması halinde, dördüncü fıkrada belirtilen cayma hakkı sürelerinin tüm yatırımcılar
bakımından sona ermesi şartıyla kampanya süresi erken sonlandırılabilir.

(6) Kampanya süresinde, varsa ek satış dahil hedeflenen fon tutarının üzerinde fon top-
lanması halinde, platformca bilgi formunda belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde belirlenen
dağıtım listesi dikkate alınarak bu tutarı aşan kısmın yatırımcılara iadesi sekizinci fıkrada be-
lirlenen esaslara göre yatırımcılar arasında eşitsizliğe sebep olmayacak şekilde yerine getirilir.
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(7) Kampanyanın erken sonlanması veya kampanya süresiyle birlikte cayma hakkı sü-
relerinin tüm yatırımcılar bakımından sona erdiği tarih itibarıyla hedeflenen fon tutarının top-
lanmış olması durumlarında varsa toplanan fon tutarının nemasının yatırımcılara iadesi sonra-
sında;

a) Girişim şirketi tarafından yürütülen kampanyalarda, platform adına emanet yetkilisi
nezdinde açılan hesapta bloke edilen fon, girişim şirketinin emanet yetkilisi nezdinde açılan
bloke hesabına aktarılır ve ilgili girişim şirketi tarafından kampanya süresinin sona ermesini
takip eden otuz işgünü içinde toplanan fon tutarı kadar sermaye artırımı yapılır.

b) Girişimci tarafından yürütülen kampanyalarda, kampanya süresinin sona ermesini
takip eden doksan gün içinde girişim şirketi kurularak emanet yetkilisi nezdinde platform adına
açılan hesapta bloke edilen fon, girişim şirketinin emanet yetkilisi nezdinde açılan bloke hesa-
bına aktarılır ve en geç kuruluş işleminin ticaret siciline tescilini takip eden otuz işgünü içinde
ilgili girişim şirketi tarafından toplanan fon tutarı kadar sermaye artırımı yapılır.

c) Sermaye artırım işlemlerinin tamamlanmasını müteakip platform, her bir yatırımcının
sağladığı fon tutarını ve bunun karşılığında çıkarılacak payların toplam nominal değerinin bil-
gisini MKK’ya derhal iletir. Girişim şirketi, tüm paylarının Kanunun 13 üncü maddesi çerçe-
vesinde MKK nezdinde kayden oluşturulmasına ve hak sahiplerinin hesaplarına aktarılmasına
yönelik işlemlerin gerçekleştirilmesini derhal sağlar.

ç) Sermaye artırımına ve tüm payların MKK nezdinde kayden oluşturularak hak sahip-
lerinin hesaplarına aktarılmasına ve bunu takiben emanet yetkilisi nezdinde girişim şirketi adına
bloke edilen fonun girişim şirketine tevdi edilmesine yönelik işlemlerin tamamlanmasıyla bir-
likte kampanya süreci sona erer.

(8) Hedeflenen fon tutarının kampanya süresinin bitiş tarihi veya kampanya süresiyle
birlikte cayma hakkı sürelerinin tüm yatırımcılar bakımından sona erdiği tarih itibarıyla topla-
namamış olması halinde, ilgili sürenin bitimini takip eden işgünü içinde platform tarafından
yapılacak bildirim üzerine emanet yetkilisi nezdinde bloke edilen tutarlar ve varsa neması, bu
bildirimi takip eden işgünü içinde emanet yetkilisi tarafından yatırımcılara iade edilir ve bu
suretle kampanya süreci sona erer. İade işlemleri emanet yetkilisi tarafından belirlenen prose-
düre göre gerçekleştirilir.

(9) Yedinci fıkrada düzenlenen yükümlülüklerin, süresi içinde yerine getirilmemesi ha-
linde, söz konusu fıkrada düzenlenen sürelerin bitimini takip eden işgünü içinde emanet yet-
kilisi nezdinde bloke edilen tutarlar ve varsa neması yatırımcılara iade edilir ve bu suretle kam-
panya süreci sona erer. Bu durumda yatırımcıların özel hukuk hükümlerinden doğan hakları
saklıdır. 

(10) Listeden çıkarılan platformlar nezdinde devam etmekte olan kampanya süreçleri
sonlanmış sayılır ve toplanan fonlar varsa neması ile birlikte emanet yetkilisi tarafından belir-
lenen prosedüre göre yatırımcılara iade edilir.

(11) Yatırımcılar tarafından kampanya bazında ilgili platforma iletilen fon sağlama ta-
leplerine ilişkin ödemeler ile emanet yetkilisine intikal eden nakit aktarımlarının eşleştirilme-
sine ve kampanya süresinin sona ermesini takiben payların üye bazında dağıtımının tespitine
yönelik işlemler bilgi formunda belirtilen usul ve esaslar ile MKK ve emanet yetkilisi tarafından
belirlenen prosedürlere uygun olarak platform tarafından gerçekleştirilir.

Bilgi formunda açıklanan hususlardaki değişiklikler
MADDE 18 – (1) Kampanya süresi içinde, yatırımcıların yatırım kararını etkileyebi-

lecek değişikliklerin veya yeni hususların ortaya çıkması halinde, bu durum bilgi formunun
değiştirilmesi ya da yeni eklenmesi öngörülen hususları içeren kısımları ile birlikte girişim şir-
keti veya girişimci tarafından derhal platforma bildirilir.
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(2) Bilgi formunun değiştirilmesi ya da yeni eklenmesi öngörülen hususları içeren kı-
sımları birinci fıkra uyarınca yapılacak bildirim tarihinden itibaren iki işgünü içinde yatırım
komitesi tarafından onaylanır ve kampanya sayfasında derhal yayımlanır. Platform, ilgili giri-
şim şirketi veya projeye yönelik fon sağlama talebini iletmiş olan üyelere eşanlı olarak uygun
iletişim araçlarıyla bilgilendirme yapmakla yükümlüdür.

(3) Bilgi formunda yapılan ek ve değişikliklerin yatırım komitesi tarafından onaylanarak
yayımlandığı tarihten önce ödeme emrini veren yatırımcılar açısından 17 nci maddenin dör-
düncü fıkrasında düzenlenen cayma hakkı süresi ikinci fıkrada belirtilen bilgilendirme anından
itibaren yeniden başlar.

(4) Yatırım komitesi ilave gelişmelerin niteliğini ve potansiyel etkilerini değerlendirerek
kampanya sürecini iptal edebilir. Bu kapsamda gerçekleştirilecek iptal ve iade işlemleri 17 nci
maddenin sekizinci fıkrasında düzenlenen esaslara tabidir.

Kaydileştirme ve dağıtım esasları
MADDE 19 – (1) Paya dayalı kitle fonlaması yoluyla toplanan fonlar karşılığında çı-

karılacak paylar da dahil olmak üzere girişim şirketinin tüm paylarının Kanunun 13 üncü mad-
desi çerçevesinde MKK nezdinde elektronik ortamda kayden oluşturulması ve bunlara ilişkin
hakların hak sahipleri bazında izlenmesi zorunludur.

(2) Girişim şirketi paylarının kaydileştirilmesi ve yatırımcılara dağıtımı amacıyla giri-
şim şirketi veya girişim şirketinin yetkilendireceği bir yatırım kuruluşu aracılığıyla MKK’ya
başvuruda bulunulur. Bu başvurulara ilişkin esaslar MKK tarafından belirlenir.

(3) Toplanan fonların girişim şirketinin hesaplarına aktarılmasından önce kaydileştirme
işlemlerinin tamamlanmış olması zorunludur.

BEŞİNCİ BÖLÜM
Fon Kullanım Yerlerine ve Girişim Şirketlerine İlişkin Esaslar

Fon kullanım yerleri
MADDE 20 – (1) Toplanacak fonların hangi amaçlarla kullanılacağına ilişkin girişim

şirketi veya girişimci tarafından bir raporun hazırlanması ve bu raporun kampanya süresinin
başlangıç tarihi itibarıyla kampanya sayfasında yayımlanmış olması zorunludur.

(2) Toplanan fonlar doğrudan veya dolaylı olarak gayrimenkul, gayrimenkule dayalı
haklar ve gayrimenkul projelerinin satın alınması veya finansmanında kullanılamaz.

(3) Kampanya süresinin bitiş tarihi ile toplanan fonların tamamının kullanıldığı tarih
arasındaki altı aylık dönemler itibarıyla ve her durumda fonların tamamının kullanıldığı tarih
itibarıyla girişim şirketinin veya projenin mevcut durumuna ve fonun kullanıldığı yerlere ilişkin
bilgiler kampanya sayfasında duyurulur.

(4) Toplanan fonların bilgi formunda ilan edilen amacına uygun olarak kullanıldığının
kontrolü ve denetimi Kanun uyarınca listeye alınmış bir bağımsız denetim kuruluşu tarafından
özel amaçlı bağımsız denetim raporu hazırlanmak suretiyle yerine getirilir. Bu kapsamda ha-
zırlanacak özel amaçlı bağımsız denetim raporu 1.000.000 Türk Lirasının üzerinde fon toplayan
girişim şirketleri açısından fonların kendilerine aktarıldığı tarihten itibaren yıllık olarak, bu tu-
tarın altında fon toplayan girişim şirketleri açısından ise bilgi formunda fonların tamamının
kullanılacağının belirtildiği tarih ve her halükarda toplanan fon tutarına bakılmaksızın fonların
tamamının kullanıldığı tarih itibarıyla düzenlenir.

(5) Dördüncü fıkra kapsamındaki raporlar, hazırlama yükümlülüğünün doğduğu tarihi
takip eden otuz gün içerisinde hazırlanır, imzalanma tarihini takip eden beş işgünü içinde gi-
rişim şirketine teslim edilir ve girişim şirketi tarafından teslim alınmasını takiben iki işgünü
içinde kampanya sayfasında ve girişim şirketinin internet sitesinde duyurulur.
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(6) Bağımsız denetim kuruluşu tarafından dördüncü fıkrada belirtilen raporda toplanan
fonların bilgi formunda ilan edildiği şekilde kullanılmadığının tespit edilmesi veya gerekli in-
celemelerin yapılmasını engelleyen faaliyetlerde bulunulması durumunda, bağımsız denetim
kuruluşu konuya ilişkin olarak derhal Kurula bilgi verir.

(7) Toplanan fonların ilan edilen amacına uygun olarak kullanılmasından girişim şir-
ketinin yönetim kurulu sorumludur.

(8) Bağımsız denetçi tarafından dördüncü fıkrada belirtilen raporda toplanan fonların
ilan edilen amacına uygun olarak kullanılmadığının tespit edilerek Kurula bildirilmesi üzerine
Kurulun 5237 sayılı Kanun hükümleri çerçevesinde suç ihbarında bulunması hali saklıdır.

Girişim şirketlerinin nitelikleri
MADDE 21 – (1) Paya dayalı kitle fonlaması yoluyla fon toplayacak girişim şirketle-

rinin;
a) Teknoloji faaliyeti ve/veya üretim faaliyetinde bulunmaları,
b) Bilgi formunun ilan edildiği tarih itibarıyla son beş yıl içinde kurulmuş olmaları,
c) Tabi oldukları mevzuat uyarınca hazırlayacakları en son yıllık ve varsa son güncel

ara dönem finansal tablolarında, 30/12/2013 tarihli ve 28867 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de
yayımlanan Ortaklıkların Kanun Kapsamından Çıkarılması ve Paylarının Borsada İşlem Gör-
mesi Zorunluluğuna İlişkin Esaslar Tebliği (II-16.1)’nin 8 inci maddesinde finansal tablo ka-
lemleri için öngörülen eşikleri aşmamaları,

ç) Düzenli olarak takip ve kontrol edilen tescil edilmiş internet sitelerinin bulunması,
zorunludur.
(2) Birinci fıkranın (c) bendinde yer alan yükümlülüğün, 17 nci maddenin yedinci fık-

rasının (b) bendi gereği gerçekleştirilecek kuruluş işleminin tescili esnasında sağlanmış olması
zorunludur.

(3) Aşağıda sayılan şirketler paya dayalı kitle fonlaması yoluyla fon toplayamazlar:
a) Halka açık ortaklıklar,
b) Yönetim kontrolü başka bir tüzel kişiye ait olan şirketler,
c) Halka açık ortaklıklar ile sermaye piyasası kurumlarının, önemli etkiye sahip ortak

konumunda bulunduğu şirketler.
(4) Borsa tarafından uygun görülen girişim şirketi paylarına ilişkin ikincil piyasa iş-

lemleri, Borsa tarafından hazırlanan ve Kurulca uygun görülen usul ve esaslar çerçevesinde il-
gili pazarda gerçekleştirilebilir.

Kamuyu aydınlatma
MADDE 22 – (1) Girişim şirketleri tarafından aşağıda belirtilen hususlardan herhangi

birinin gerçekleşmesi halinde, bu Tebliğde belirtilen esaslar çerçevesinde kamuya açıklama
yapılır:

a) Girişim şirketi aleyhine fesih davası açılması, bu davanın sonuçlanması, varsa esas
sözleşmede tayin edilen bir fesih sebebinin gerçekleşmesi veya genel kurulda girişim şirketinin
feshine karar verilmesi,

b) Girişim şirketinin konkordato için başvurması, bu başvurunun sonuçlanması,
c) Girişim şirketi aleyhine iflas davası açılması, bu davanın sonuçlanması veya girişim

şirketinin tasfiyesi sonucunu doğurabilecek sona erme nedenlerinden birinin gerçekleşmesi,
ç) Girişim şirketinin yönetim kontrolünün el değiştirmesi.
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(2) Girişim şirketinin TTK uyarınca hazırlanan finansal tablo ve raporları veya Vergi
Usul Kanunu uyarınca hazırlanan yıllık finansal tabloları ile faaliyet raporları ilgili takvim
yılını izleyen dördüncü ayın sonuna kadar ilan edilir.

(3) Bu madde uyarınca yapılacak açıklamaların dili Türkçedir. Açıklamalar yanlış, ya-
nıltıcı, temelsiz veya eksik olamayacağı gibi girişim şirketinin mevcut durumu hakkında yanlış
kanaat uyandıracak nitelikte de olamaz.

(4) Bu madde kapsamında yapılacak açıklamalar kampanyanın gerçekleştiği takvim yı-
lını izleyen beşinci yılın sonuna kadar kampanya sayfası ve girişim şirketinin tescil edilen in-
ternet sitesi üzerinden yapılır. İlgili platformun listeden çıkarılması halinde veya beş yıllık sü-
renin sona ermesinden sonra yapılacak açıklamalar girişim şirketinin tescil edilen internet sitesi
üzerinden yapılır.

(5) Açıklamaların, açıklamaya konu hususların ortaya çıktığı veya öğrenildiği tarihten
itibaren iki işgünü içinde yapılması zorunludur.

(6) Girişim şirketlerine veya projelere ilişkin olarak yapılacak tanıtım ve reklamlarda
yer alan bilgiler yanlış, yanıltıcı, temelsiz, abartılı veya eksik olamaz; girişim şirketi veya pro-
jenin içinde bulunduğu duruma ilişkin olarak yatırımcıların yanlış fikirler edinmelerine yol
açacak nitelikte olamaz. Bu bilgilerin kitle fonlaması bilgi formunda yer verilen bilgilerle tutarlı
olması zorunludur.

ALTINCI BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Sorumluluk
MADDE 23 – (1) Bu Tebliğde platformlar için öngörülen yükümlülüklerin yerine ge-

tirilmesinden platformun yönetim kurulu üyeleri, yatırım komitesi için öngörülen yükümlü-
lüklerin yerine getirilmesinden yatırım komitesi üyeleri ile platformun yönetim kurulu üyeleri,
girişim şirketleri için öngörülen yükümlülüklerin yerine getirilmesinden ise girişim şirketinin
yönetim kurulu üyeleri sorumludur.

Kurula bilgi verme
MADDE 24 – (1) Kurul, kitle fonlaması faaliyetlerine ilişkin olarak platform, platform

kurucuları, girişimci ve girişim şirketlerinden her türlü bilgi ve belgeyi isteyebilir. Kendisinden
bilgi istenilen kişiler bilgi vermekten imtina edemezler.

Tedbirler
MADDE 25 – (1) Platformların hukuka aykırı faaliyet ve işlemlerinde uygulanacak

tedbirler için Kanunun 96 ncı madde hükümleri kıyasen uygulanır.
(2) Tebliğ hükümlerine aykırı olarak, Kuruldan izin alınmaksızın kitle fonlama plat-

formları aracılığıyla halktan para toplandığına ilişkin bilgi edinilmesi halinde, Kurulun başvu-
rusu üzerine BTK ilgili internet sitesine erişimi engeller.

Yeniden değerleme
MADDE 26 – (1) Bu Tebliğde yer alan tutarlar, her yıl bir önceki yıla ilişkin olarak

Hazine ve Maliye Bakanlığınca ilan edilen yeniden değerleme oranı dikkate alınarak yeniden
belirlenebilir.

Yürürlük
MADDE 27 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 28 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Sermaye Piyasası Kurulu yürütür.
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İLÂN BÖLÜMÜ 
 

ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI 

FABRİKAMIZ ŞEKER SATIŞ MAĞAZASININ BİR YILLIĞINA KİRAYA VERİLMESİ  

İŞİ İHALE EDİLECEKTİR 

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

1 - Fabrikamızca Şeker Satış Mağazası ve Güvenlik Merkezi olarak kullanılmış olan 

taşınmazımızın satış mağazası olarak çalıştırılmak üzere 1 (Bir) yıl süre ile kiraya verilmesi işi 

T.Ş.F.A.Ş. Mal ve Hizmet Satış Yönetmeliği Esasları dahilinde ihale edilecektir. 

2 - İhale 14.10.2019 Pazartesi günü saat 10.00’da Ankara Şeker Fabrikası (Ayaş Yolu 18 Km. 

Etimesgut/ANKARA) toplantı salonunda kapalı teklif, açık artırma ve pazarlık suretiyle 

yapılacaktır. Bu nedenle iştirakçiler veya kanuni temsilcileri ihale gün ve saatinde Fabrikamızda 

hazır bulunacaklardır.  

3 - İsteklilerin tekliflerini ihalenin yapılacağı gün en geç saat 10.00’a kadar, Ankara Şeker 

Fabrikası Haberleşme Servisi’ne vermeleri gerekmektedir.  

4 - İhaleyle ilgili dokümanlar, ihalenin yapılacağı adresteki Ankara Şeker Fabrikası 

Ticaret Servisinden (Tel: 0 312 293 44 00/2506) bedelsiz olarak temin edilebilir. İhaleye iştirak 

edecekler doküman almak zorundadır. 

5 - İstekliler geçici teminat olarak teklif edilen tutarın % 3’ü oranında geçici teminat 

vereceklerdir. 

6 - İş bu şartname konusu Şeker Satış Mağazası ve Güvenlik Merkezinin kiraya verme işi 

Mal ve Hizmet Satış Yönetmeliğimiz kapsamında yapılacak olup, İdaremiz, ihaleyi yapıp 

yapmamakta veya dilediğine yapmakta, gerektiğinde teklif verme süresini belirli bir tarihe kadar 

veya bilahare belirlenecek bir tarihe kadar uzatmada serbesttir. 

7 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 30 (Otuz) takvim günü 

olmalıdır. 

8- 

- İdarenin Adresi : Ayaş yolu 18 Km. Etimesgut/ANKARA 

- Telefon numarası : 0 312 293 44 00 

- Faks No : 0 312 244 90 78 

- İşin Süresi : 1 (Bir) Yıl 

- İhale Usulü : Kapalı Teklif Usulüyle ve Açık Arttırma-Pazarlık Suretiyle 

- İhalenin Yapılacağı Adres : Ankara Şeker Fabrikası İdare Binası Toplantı Salonu 

- İhale Tarihi : 14.10.2019 

- İhale Saati : 10.00 8361/1-1 
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OPERATÖRLÜ VE OPERATÖRSÜZ FORKLİFT KİRALAMA  

HİZMET ALIMI İHALE EDİLECEKTİR 

Türkiye Petrolleri A.O. Genel Müdürlüğünden: 

TPAO Trakya Bölge Müdürlüğü'ne Ait Sahalarda Kullanılmak Üzere 3 Ton, 5 Ton ve 7 

Tonluk Operatörlü ve Operatörsüz 5 Adet Forklift Kiralama Hizmet Alımı İhalesi Açık İhale 

Usulü ile İhale Edilecektir. 

İhale Kayıt No : 2019/480684 

1 - İdarenin 

a) Adresi : Söğütözü Mahallesi 2180. Cad. No: 10   06530 

Çankaya/ANKARA 

b) Telefon ve Faks numarası : 0312 207 2647 ve 0312 286 73 74 - 0312 286 90 73 

c) Elektronik posta adresi (varsa) : ihale@tp.gov.tr 

2 - İhale konusu malın 

a) Niteliği, türü ve miktarı : TPAO Trakya Bölge Müdürlüğü’ne bağlı kuleler, 

ambarlar, sahalar ve merkez tesislerinde 

çalıştırılmak üzere aşağıda miktarları belirtilmiş olan 

operatörlü ve operatörsüz 5 adet forklift kiralama 

işidir. 

 

Sıra Nitelik Miktar 

1 

Operatörlü, en az 7 ton kaldırma kapasiteli dizel forklift 

 Side shifter (sağa sola çatal kaydırma ataşmanı) özelliğine sahip olacaktır. 

 Kaldırma yüksekliği minimum 3.000 mm olacaktır. 

 Çatal boyu minimum 1.800 mm olacaktır. 

 İki çatal aralığı minimum 2.400 mm olacaktır. 

 Lastikler dolgu lastik olacaktır. 

1 adet 

2 

Operatörsüz, en az 5 ton kaldırma kapasiteli dizel forklift 

 Side shifter (sağa sola çatal kaydırma ataşmanı) özelliğine sahip olacaktır. 

 Kaldırma yüksekliği minimum 3.750 mm olacaktır. 

 Çatal boyu minimum 1.700 mm olacaktır. 

 İki çatal aralığı minimum 1.300 mm olacaktır. 

 Lastikler dolgu lastik olacaktır. 

 Varil taşıyıcı aparata sahip olacak. 

3 adet 

3 

Operatörlü, en az 3 ton kaldırma kapasiteli dizel forklift 

 Side shifter (sağa sola çatal kaydırma ataşmanı) özelliğine sahip olacaktır. 

 Kaldırma yüksekliği minimum 4.500 mm olacaktır. 

 Çatal boyu minimum 1.200 mm olacaktır. 

 İki çatal aralığı minimum 1.200 mm olacaktır. 

 Lastikler dolgu lastik olacaktır. 

1 adet 
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Forkliftlerin tümü en az 2015 model olacaktır. 

İşin teknik özellikleri ve diğer ayrıntıları sözleşme ekinde yer alan ve ihale dokümanını 

oluşturan belgelerde düzenlenmiştir. 

İş kapsamındaki işlerin yürütülebilmesi 24 Ay süresince en az 2015 model, 3 Ton, 5 Ton 

ve 7 Tonluk Operatörlü ve Operatörsüz Forklift Kiralama hizmet alımı 

b) Yapılacağı Yer : TPAO Trakya Bölge Müdürlüğü bağlı iş yerleri, 

ambarları, sahaları, kuleleridir. 

c) İşin süresi : Sözleşme tarihinden itibaren 24 (Yirmidört) AY’dır. 

3 - İhalenin 

a) Yapılacağı yer : TÜRKİYE PETROLLERİ A.O. GENEL 

MÜDÜRLÜĞÜ 

  Söğütözü Mah. 2180. Cad. No. 10 / 06530 Çankaya/ 

ANKARA 

  Tedarik ve Lojistik Daire Başkanlığı Yeni İhale 

Salonu 

b) Tarihi ve saati : 24/10/2019 - Saat 15.30 

4 - İhaleye Katılabilmek İçin Gereken Belgeler ve Yeterlik Kriterleri: 

4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında 

sunmaları gerekir: Belge fotokopi ise, noterden aslına uygunluğu onaylı olacak veya İdarece “Aslı 

görülmüştür” kaydı bulunacaktır. 

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

posta adresi; 

b) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odası veya ilgili meslek odası 

belgesi; 

1) Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da ilgili 

meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı 

olduğunu gösterir belge, 

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

sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin 

odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge, 

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

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

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

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

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

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

kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 

d) Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu, 

e) Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat, 

f) Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş, ihaleye katılmaya ilişkin 

noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi, 

g) İhale dokümanının satın alındığına dair belge, 
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4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin aranacak belgeler ve bu belgelerin taşıması 

gereken kriterler 

4.2.1. Bu madde boş bırakılmıştır. 

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin aranacak belgeler ve bu belgelerin taşıması 

gereken kriterler. 

4.3.1. İş Deneyim Belgesi: İstekli, idarece kusursuz kabul edilen ihale konusu iş veya 

benzer işlerle ilgili deneyimini gösteren belgeleri (İş Bitirme) ibraz edecektir. 

İstekli, teklif ettiği bedelin en az % 25’i oranında, ihale konusu hizmet veya benzer 

hizmetlere ait tek sözleşmeye ilişkin iş deneyim belgesini ibraz edecektir. 

İş ortaklıklarında pilot ortağın, istenen asgari iş deneyim tutarının en az % 70’ini, diğer 

ortakların her birinin ise istenen asgari iş deneyim tutarının en az % 10’unu sağlaması gerekir. 

Ancak diğer ortak veya ortakların iş deneyim tutarı toplamı, asgari iş deneyim tutarının 

%30’undan az olamaz. 

4.4. Benzer iş olarak kabul edilecek işler aşağıda belirtilmiştir: 

Kamu kurum ve kuruluşlarında veya özel sektörde sözleşme ile bağıtlanmış her türlü 

bakım onarım hizmet işi ve/veya her türlü karayolu malzeme taşıma işi benzer iş olarak 

değerlendirilecektir. 

5 - İhale dokümanı; 

TÜRKİYE PETROLLERİ A.O. Genel Müdürlüğü, Tedarik ve Lojistik Daire Başkanlığı, 

6. Kat 618 Nolu Odada görülebilir ve Şartname bedeli 180,00-TL karşılığı, Vakıflar Bankası 

T.P.A.O. Bürosu TL. için Hesap No: 00158007290224965 (IBAN NO: TR970001500158007290 

224965) banka hesabına yatırılarak; dosya numarası ve şartname bedeli olduğu belirtilip aynı 

adresten temin edilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. 

(Banka dekontunun orjinali İdareye teslim edilecektir.) 

6 - Teklifler, 24/10/2019 tarih ve saat 15.30’a kadar T.P.A.O. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / 

YENİ İHALE SALONUNA verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da 

gönderilebilir. İhale saatine kadar Ortaklığımıza ulaşmayan teklifler değerlendirmeye 

alınmayacaktır. 

7 - İstekliler tekliflerini birim fiyat üzerinden TL. olarak vereceklerdir. İhale sonucu, 

üzerine ihale yapılan istekli ile fiyat teklif tablosunda yer alan her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş 

kalemleri için istekli tarafından teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan tutarların 

toplamı üzerinden sözleşme imzalanacaktır. 

8 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 (altmış) takvim 

günü olmalıdır. 

9 - Teklif bedelinin %3 oranında Geçici teminat verilecektir. 

10 - Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremez. 

11 - Bu ihale, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 3 (g) kapsamında olup, (ceza ve 

yasaklama hükümleri hariç) TPAO Mal ve Hizmet Alımı İhale Yönetmeliği’ne göre 

yapılmaktadır. 8506/1-1 
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YG-AG ELEKTRİK ŞEBEKESİ YAPIM İŞİ İHALE EDİLECEKTİR 

Malatya Merkez I. Organize Sanayi Bölgesi Müteşebbis Heyet Başkanlığından: 

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının kredi desteği ile Müteşebbis Heyet Başkanlığımızın 

sorumluluğu altında yapılacak olan Malatya Merkez I. Organize Sanayi Bölgesi (Tevsii II. Etap) 

alanına ait, YG-AG elektrik şebekesi yapım işi, birim fiyat esası ve birim fiyatların her biri için 

geçerli olmak üzere işin tümüne indirim verilmek suretiyle, kapalı zarf teklif alma usulü ile ihale 

edilecektir. 

1 - İdarenin Adresi : 1. Organize Sanayi Bölgesi 44225 MALATYA 

2 - İhale konusu yapım işinin 

a) Niteliği, türü ve miktarı : YG-AG Elektrik Şebekesi Yapım İşi 

b) Yapılacağı yer : MALATYA 

c) İşe başlama tarihi : Sözleşmenin noterce tescil edildiği günden 

itibaren en geç 5 (Beş) gün içinde yer teslimi 

yapılarak işe başlanacaktır. 

d) İşin süresi : 30/11/2021 tarihine kadar tamamlanacaktır. 

e) Keşif Bedeli (2019 TEDAŞ B.F. ile) : 31.785.000 TL 

f) Geçici Teminatı :      953.550 TL 

3 - İhalenin 

a) Yapılacağı yer : Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Yeni Hizmet 

Binası Mustafa Kemal Mah. Dumlupınar Bulvarı 

Eskişehir Yolu 2151. Cad. No: 154    1. Kat 159 

nolu Toplantı Salonu Çankaya- ANKARA 

b) Tarihi ve saati : 17/10/2019 - Saat 10.00 

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde 

uygulanacak kriterler: 

İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında 

sunmaları gerekir: 

A) Tebligat için adres beyanı, ayrıca irtibat için telefon numarası ve faks numarası ile 

varsa elektronik posta adresini, uyruğunu, TC kimlik numarasını ve vergi kimlik numarasını 

içeren, İhale Komisyonu Başkanlığına hitaben yazılacak başvuru mektubu. 

B) Mesleki ve Teknik Yeterliğe İlişkin Belgeler. 

1) Mevzuat gereği kayıtlı olunan Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da Esnaf ve Sanatkar 

Odası veya ilgili Meslek Odası Belgesi. 

2) Teklif vermeye yetkili olunduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri. 

3) Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişiye ait noter tasdikli 

Vekaletname ile noter tasdikli İmza Beyannamesi. 
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4) İş Deneyim Belgesi. 

İsteklinin, Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde yazılı esas ve usullere uygun 

olarak, kamu veya özel sektöre bedel içeren tek bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ihale 

konusu iş veya benzer işlere ilişkin olarak, idarece kusursuz kabul edilecek şekilde 

gerçekleştirildiğini veya denetlendiğini veyahut yönetildiğini gösteren, istekli tarafından teklif 

edilen bedelin en az % 80’ i oranında ihale konusu iş veya benzer bir işle ilgili İş Deneyim 

Belgesinin ve bu iş deneyim belgesini tevsik amacıyla belge vermeye yetkili kurum veya kuruluşa 

ibraz edilen diğer belgelerin aslı veya noter tasdikli örneklerinin sunulması gerekmektedir. 

İş deneyiminde değerlendirilecek benzer işler; havai veya yer altı kablolu ENH, trafo 

indirici ve dağıtım merkezi, şalt tesisleri, OG kompanzasyon tesisleri, dağıtım veya harici 

aydınlatma şebekesi yapımı işleridir. 

İş deneyim belgesi yerine diplomalarını sunmak suretiyle, ihaleye girecek olan mühendis 

ve mimarlar için, Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 48.7. maddesi kapsamında 

değerlendirilmek üzere, Elektrik, Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümleri ihale konusu iş 

veya benzer işe denk sayılacaktır. Bu istekliler Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 

39. maddesinde belirtilen gerekli belgeleri sunmak zorundadır. 

5) İdari Şartnamede belirtilen yapı araçları ve teknik personele ait taahhütname. 

C) Ekonomik ve Mali Yeterliğe İlişkin Belgeler. 

1) Keşif bedelinin en az % 20’si oranında, bankalar nezdindeki kullanılmamış nakit 

kredisini ve aynı oranda kullanılmamış teminat kredisini gösterir, ilk ilan tarihinden sonra 

bankalardan alınacak belge. (Bu belge, ilgili bankanın genel müdürlüğünden teyit ettirilecektir. 

Faks ile yapılan teyitler, banka şubesinin en az iki yetkilisinin imzasını taşımalıdır.) 

2) Bildirim tarihindeki mevduat ve kredi durumu gösterir, kendi beyanı mali durum 

bildirimi. 

D) Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin 

yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası 

bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest 

muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten 

geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge. 

E) Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere, en az beş yıldır en az % 51 veya 

daha fazla hissesine sahip mimar veya mühendis ortağının mezuniyet belgesinin sunulması 

durumunda; ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları 

veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından, ilk ilan tarihinden 

sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son beş yıldır kesintisiz olarak bu şartın 

korunduğunu gösteren belge. 

F) Ortağı olduğu veya hissedarı bulunduğu tüzel kişiliklere ilişkin beyanname. 
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G) Keşif bedelinin % 3’ü oranında, İdari Şartnamede belirlenen niteliklere ve ekindeki 

form örneğine uygun olarak, Müteşebbis Heyet Başkanlığımız adına alınacak Geçici Teminat. 

H) Son beş yılda bitirilen işlere ait taahhüt bildirimi. 

İ) İhale dokümanının satın alındığına dair belge. 

J) İç Zarf. 

Şekli ve içeriği idari şartnamede belirlenen esaslara ve ekindeki form örneğine uygun 

olarak hazırlanacak kapalı zarf içerisinde teklif mektubunu içeren iç zarf, kapalı zarf içerisinde 

teklif mektubunu içeren iç zarf da dahil olmak üzere ihaleye katılabilme şartı olarak yukarıda 

istenilen bütün belgeler dış zarfa konularak oluşturulacak teklif dosyasının, en geç ihale günü saat 

10.00’a kadar, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Yeni Hizmet Binası Mustafa Kemal Mah. 

Dumlupınar Bulvarı Eskişehir Yolu. 2151. Cad. No: 154   1. Kat 155 nolu odasına verilebileceği 

gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Belirtilen gün ve saatten sonra teslim 

edilen veya postadaki gecikmeler nedeniyle ulaşmayan teklifler dikkate alınmaz. 

İsteklilerce sunulacak Türkçe dışındaki belgelerin, idari şartnamenin 6.3 uncu maddesinde 

belirtilen niteliklere uygun olarak sunulması gerekir. 

5 - İsteklilerin gerçek veya tüzel kişi olması zorunludur. Ortak Girişim (iş ortaklığı veya 

konsorsiyum) kabul edilmez. 

6 - İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir. 

7 - İhale dokümanı Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Yeni Hizmet Binası Mustafa Kemal 

Mah. Dumlupınar Bulvarı Eskişehir Yolu 2151. Cad. No: 154   1. Kat 155 nolu odasında veya 

Malatya Merkez 1. Organize Sanayi Bölgesi Müteşebbis Heyet Başkanlığının 1. Organize Sanayi 

Bölgesi 44225 MALATYA adreslerinde görülebilir veya 400 TL karşılığı Sanayi ve Teknoloji 

Bakanlığı Yeni Hizmet Binası Mustafa Kemal Mah. Dumlupınar Bulvarı Eskişehir Yolu 2151. 

Cad. No: 154   1. Kat 155 nolu odasından temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale 

dokümanını satın almaları zorunludur. 

8 - İstekliler tekliflerini, birim fiyatların her biri için geçerli olmak üzere işin tümüne 

indirim vermek suretiyle birim fiyat esası üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale 

yapılan istekli ile keşif bedeline teklif edilen indirim oranının uygulanması sonucu bulunan 

toplam sözleşme bedeli üzerinden birim fiyat esaslı sözleşme düzenlenecektir. 

9 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 (Altmış) takvim 

günü olmalıdır. 

10 - KDV uygulaması, 25/10/1984 tarihli ve 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu ve 

ikincil mevzuatı uyarınca yapılır. İstisnalardan kaynaklanan iade talepleri Hazine ve Maliye 

Bakanlığınca konuyla ilgili yayımlanan ikincil mevzuat doğrultusunda değerlendirilir. 

11 - Müteşebbis Heyetimiz, Kamu İhale Kanununa tabi değildir. 

 8427/2-2 
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ÇAKMAK - ÇİFTEHAN İSTASYONLARI ARASI HATTIN RAY TAŞLAMA MAKİNESİ İLE 

KORUYUCU VE DÜZELTİCİ RAY TAŞLAMASININ  

YAPILMASI İŞİ İHALE EDİLECEKTİR 

TCDD 6. Bölge Müdürlüğünden: 

 ADANA 

İhale Kayıt No : 2019/478411 

1 - İdarenin: 

a) Adresi : Kurtuluş Mah. Atatürk Cad. 01120 Seyhan/Adana 

b) Telefon ve Faks Numarası  :  0322 4575354 / 4531195 

c) Elektronik Posta Adresi : 6bolgemudurlugu@tcdd.gov.tr 

İhale konusu hizmetin adı ve miktarı: Çakmak - Çiftehan İstasyonları Arası Hattın Ray 

Taşlama Makinesi İle Koruyucu ve Düzeltici Ray Taşlamasının Yapılması İşi Yukarıda belirtilen 

alımımız Yerli İsteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık İhale Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, 

ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale dokümanında belirtilmiştir. 

2 - Tekliflerin TCDD 6. Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım Komisyonu Başkanlığına 

24/10/2019 günü saat 10:00 de kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır. 

3 - İhale dokümanı TCDD İşletmesi 6. Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Komisyonu 

bürosunda görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunlu 

olup TCDD İşletmesi 6.Bölge Müdürlüğü veznesinden KDV Dahil 250,00TL bedelle temin 

edilebilir. 

4 - Teklif edilen bedelin en az %3’ü oranında geçici teminat verilecektir. 

5 - Bu ihale, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı Yasalara 

tabi değildir. 8428/1-1 

—— •• —— 

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR 

Sinop Üniversitesi Rektörlüğünden: 

DÜZELTME İLANI 

02.10.2019 tarih ve 30906 sayılı Resmi Gazete’de aslına uygun olarak yayımlanan 

201932 Detay numaralı İlahiyat Fakültesi İslam Tarihi ve Sanatları Bölümü Türk İslam Edebiyatı 

ve İslam Sanatları Anabilim Dalı Araştırma Görevlisi ilanımızın aranan özel şartlar kısmı 

aşağıdaki şekilde düzeltilmiştir. 

İlgililere ilanen duyurulur. 

 

KADRO BİLGİLERİ 
İLAN 

DETAY 
NO BİRİM BÖLÜM 

ANABİLİM 
DALI/ 

PROGRAM UNVAN DERECE ADET ALES 
YABANCI 

DİL 
ARANAN ÖZEL 

ŞARTLAR 

201932 
İlahiyat 

Fakültesi 

İslam 
Tarihi ve 
Sanatları 

Türk İslam 
Edebiyatı 
ve İslam 
Sanatları 

Arş. 
Gör. 

7 1 70 50 

İslam Sanatları 
Anabilim/Bilim 
Dalında veya 
Enstitü 
Müdürlüklerince 
Belgelendirilmesi 
Kaydıyla İslam 
Sanatları Alanında 
Tezli Yüksek 
Lisans veya 
Doktora Yapıyor 
Olmak. 

 8535/1-1 
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Milli Savunma Bakanlığından: 

 
 8523/1-1 
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Tarım ve Orman Bakanlığından: 

 
 8522/1-1 
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İzmir Demokrasi Üniversitesi Rektörlüğünden: 

Üniversitemizin aşağıda belirtilen kadrolarına 2547 sayılı Kanun'un ve Öğretim Üyesi 

Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile 

Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik'in ilgili maddeleri uyarınca 

öğretim elemanı alınacaktır. 

 

Yüksekokul Bölüm 

Anabilim 

Dalı Unvan 

Kadro 

Derece Adet Nitelik 

Yabancı 

Diller 

Yüksekokulu 

Yabancı 

Diller 

Bölümü 

Yabancı 

Diller 

Anabilim 

Dalı 

Öğretim 

Görevlisi 
5 1 

Üniversitelerin İngilizce 

Öğretmenliği, İngiliz Dili ve 

Edebiyatı, İngilizce 

Mütercim-Tercümanlık veya 

Amerikan Kültürü ve 

Edebiyatı bölümlerinden 

lisans mezunu olmak. Tezli 

Yüksek Lisans mezunu 

olmak. Alanında 3 yıl 

tecrübesi olmak. 

 

İLAN TARİHİ 03.10.2019 
BAŞVURU ŞEKLİ: Şahsen, Posta 

İSTENEN BELGELER: 

SON BAŞVURU TARİHİ 17.10.2019 
1-Dilekçe 

2-Özgeçmiş 

ÖN DEĞERLENDİRME 

TARİHİ 
18.10.2019 

3-Fotoğraf (3 adet son 6 ay içinde çekilmiş olmalı) 

4-Nüfus cüzdanı fotokopisi 

SINAV GİRİŞ TARİHİ 21.10.2019 
5-Onaylı diploma fotokopisi 

6-Tecrübe şartını sağladığına ilişkin belge 

SONUÇ AÇIKLAMA 

TARİHİ 
25.10.2019 

7-ALES belgesi (Sözel puan türü) 

8-Yabancı dil belgesi 

ALES PUANI KOŞULU 70 

9-Transkript 

10-Erkek adaylar için askerlikle ilgili terhis, tecil veya 

muaf olduğunu gösterir belge 

YDS/EŞDEĞERİ 

YABANCI DİL KOŞULU 
90 

 Süresi içinde yapılmayan başvurular ile eksik belgeli 

dosyalar dikkate alınmayacaktır. 

Posta ile yapılacak başvuruların son başvuru tarihine 

kadar kurumumuza ulaşması gerekmektedir. 

   8483/1-1 
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Kilis 7 Aralık Üniversitesi Rektörlüğünden: 

SÜREKLİ İŞÇİ ALIM İLANI 

Üniversitemiz birimlerinde sürekli işçi kadrosunda çalıştırılmak üzere, 4857 sayılı İş 

Kanunu ve Kamu Kurum ve Kuruluşlarında İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar 

Hakkında Yönetmelik hükümleri kapsamında İŞ-KUR aracılığı ile 13 temizlik görevlisi ve 12 

güvenlik görevlisi olmak üzere 25 sürekli işçi alınacaktır. 

Sürekli işçi kadrolarına ilişkin ilan, İŞ - KUR internet sitesi üzerinden yayımlanacak olup, 

şartları sağlayan adaylar, başvurularını İş Kurumu İl Müdürlüğüne/Hizmet Merkezine şahsen 

veya www.iskur.gov.tr adresinden yapmaları gerekmektedir. 

GENEL ŞARTLAR 

a) Türk vatandaşı olmak, 

b) 18 yaşını tamamlamış olmak, 

c) Affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu 

düzenin işleyişine karşı suçlar, millî savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve 

casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, 

hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı 

değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak, 

d) Millî Güvenlik Kurulunca Devletin millî güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna 

karar verilen yapı, oluşum veya gruplara ya da terör örgütlerine üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı 

yahut bunlarla irtibatı bulunmamak, 

e) Terör örgütleriyle eylem birliği içerisinde olmamış, bu örgütlere yardım etmemiş, kamu 

imkân ve kaynaklarını bu örgütleri desteklemeye yönelik kullanmamış ya da kullandırmamış, bu 

örgütlerin propagandasını yapmamış olmak, 

f) Kamusal hakları kullanmaktan yoksun bırakılmamış olmak, 

g) Yaptırılacak güvenlik soruşturması ve/veya arşiv araştırması olumlu sonuçlanmak, 

h) Askerlik ile ilişiği olmamak (yapmış olmak, tecilli veya muaf olmak), 

i) Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı 

almıyor olmak. 

TEMİZLİK GÖREVLİSİ İÇİN ARANAN ÖZEL ŞARTLAR 

• İlköğretim veya orta öğretim mezunu olmak, 

• 18 - 35 yaş arasında olmak. 

GÜVENLİK GÖREVLİSİ İÇİN ARANAN ÖZEL ŞARTLAR 

• Ön lisans mezunu olmak. 
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• 5188 sayılı Kanun gereği Özel Güvenlik temel eğitimini başarı ile tamamlamış olmak ve 

Valilik tarafından düzenlenen özel güvenlik kimlik kartına sahip olmak 

• 18 - 35 yaş arasında olmak, 

KURA TARİHİ VE YERİ 

17/10/2019 tarihinde saat 09.00’da Kilis 7 Aralık Üniversitesi Merkez Kampüsünde 

bulunan Kapalı Spor Salonu’nda Noter huzurunda gerçekleştirilecektir 

MÜLAKAT TARİHİ VE YERİ 

Mülakat gün, saat ve yeri ile mülakata katılmaya hak kazanan adaylar, Üniversitemiz web 

sayfasında (www.kilis.edu.tr ) duyurulacaktır. Bu duyuru tebliğ mahiyetinde olup, ayrıca 

ilgililerin adreslerine posta yoluyla tebligat yapılmayacaktır. 

AÇIKLAMALAR 

1 - İlan edilen kadrolara başvurusu sonucu atanmaya hak kazanan adaylar, 4857 sayılı İş 

Kanunu hükümleri çerçevesinde sürekli işçi olarak istihdam edilecektir. 

2 - Her aday, İŞKUR'da yayımlanan listede belirtilen bir ilana başvuru yapabilir. Birden 

fazla ilana müracaat edenlerin başvuruları, kabul edilmeyecektir. 

3 - Talepler Kilis Merkez ve bağlı ilçeler düzeyinde karşılanacak olup, ilan tarihi itibariyle 

Kilis’te ikamet edenlerin başvuruları kabul edilecektir. 

İŞ-KUR tarafından Üniversitemize bildirilen aday listeleri, kura sonuçları ve diğer her 

türlü duyurular www.kilis.edu.tr internet adresinden ilan edilecektir. Kuraya katılacak adaylar ve 

kura sonucu yerleştirilen adaylara herhangi bir yazılı tebligat yapılmayacaktır. İŞ-KUR tarafından 

bildirilen listelerden kura çekimi sonrası 4 katı aday mülakata alınacaktır. 

4 - Bu ilan tebligat yerine geçecektir. 

5 - Kamu kurum ve kuruluşlarının ilgili disiplin mevzuatı uyarınca görevinden veya meslekten 

ihraç edilenlerin başvuruları kabul edilmeyecektir. 

6 - Yerleştirme sonucu atama için öngörülen niteliklere sahip olmayan adaylar ile yanlış, 

yanıltıcı veya yalan beyanda bulunmuş olup tercihlerine yerleşenlerin atama işlemleri 

yapılmayacaktır. Yapılsa dahi atama işlemleri iptal edilecektir. Yerleştirildiği kadroların nitelik ve 

şartlarını taşıdığı halde istenen belgeleri süresi içerisinde teslim etmeyen adaylar göreve 

başlatılmayacaktır. 

7 - Atanmaya hak kazananlardan göreve başlamayan veya atanma şartlarını taşımadığından 

göreve başlatılamayanların yerine ihtiyaç duyulacak sayıda aday, yedek adaylar arasından 

belirlenecektir. 8531/1-1 
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Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Ulaşım Emniyeti İnceleme Merkezi Başkanlığından: 

HAVA ARACI KAZASI ARAŞTIRMA VE İNCELEME RAPORU DUYURUSU 

 
 8406/1/1-1 

—— • —— 

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Ulaşım Emniyeti İnceleme Merkezi Başkanlığından: 

HAVA ARACI KAZASI ARAŞTIRMA VE İNCELEME RAPORU DUYURUSU 

 
 8406/2/1-1 

—— • —— 

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Ulaşım Emniyeti İnceleme Merkezi Başkanlığından: 

HAVA ARACI KAZASI ARAŞTIRMA VE İNCELEME RAPORU DUYURUSU 

 
 8406/3/1-1 
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden: 

Edirne İli, Keşan İlçesi, 815 ada, 33 parsel üzerindeki 1214738 YİBF nolu inşaatın 

denetimini üstlenen Yeşil Trakya Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin Proje ve Uygulama Denetçisi, İnşaat 

Mühendisi Muhsin REYHANOĞLU (Denetçi No: 6157, Oda Sicil No: 19758) tarafından, Ankara 

3. İdare Mahkemesinin 2019/69 esasına kayden Bakanlığımız aleyhine açılan davada, 31.05.2019 

tarihli ve E.2019/69-K.2019/1297 sayılı karar ile “dava konusu işlemin iptaline” 

hükmedildiğinden, 18.08.2018 tarihli ve 30513 sayılı Resmî Gazete ilanı ile Muhsin 

REYHANOĞLU hakkında tesis edilmiş olan idarî işlemin sebebiyet kaydı ile ilgili olan kısmı 

30.09.2019 tarihli ve 222996 sayılı Makam Olur’u ile iptal edilmiştir. 

İlgililere duyurulur. 8461/1-1 

—— • —— 
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden: 

Çanakkale İli, Bayramiç İlçesi, 29.28.HA pafta, 335 ada, 5 parsel üzerindeki 1057015 

YİBF nolu inşaatın denetimini üstlenen Batı Kent 17 Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin (Eski unvanı: 

Askale Yapı Denetim Ltd. Şti.) kuruluş ortakları Oğuz BAYRAKTAR (İnşaat Mühendisi, 

Kontrol Elemanı Oda Sicil No: 89441) ve Abdullah BİLGİÇ (İnşaat Mühendisi, Uygulama 

Denetçisi, Denetçi No: 25622, Oda Sicil No: 69529) tarafından, Ankara 18. İdare Mahkemesinin 

2019/432 esasına kayden Bakanlığımız aleyhine açılan davada, 05.09.2019 tarihli ve E.2019/432-

K.2019/1705 sayılı karar ile “dava konusu işlemin iptaline” hükmedildiğinden, 10.02.2019 tarihli 

ve 30682 sayılı Resmî Gazete ilanı ile Oğuz BAYRAKTAR ve Abdullah BİLGİÇ hakkında tesis 

edilmiş olan idarî işlemin kuruluş ortaklıkları ile ilgili olan kısmı 30.09.2019 tarihli ve 224231 

sayılı Makam Olur’u ile iptal edilmiştir. 

İlgililere duyurulur.  8462/1-1 

—— • —— 
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Mesleki Hizmetler Genel Müdürlüğünden: 

3194 Sayılı İmar Kanununun ilgili hükümlerine uygun olarak görev ve sorumluluklarını 

yerine getirmedikleri idarelerince tespit edilen aşağıdaki yapı müteahhitlerinin yetki belge 

numaraları, aynı Kanunun 42 nci maddesinin dokuzuncu fıkrası doğrultusunda, karşılarında yazılı 

İl Müteahhitlik Yetki Belge Komisyon Kararları ve sürelerle iptal edilmiştir. 

Bolu İli, G22C11B1C Pafta, 695 Ada, 5 Parsel - ÖZ KALICI GRUP İnş. Eml. Oto. Hayv. 

Gıda San. ve Tic. Ltd. Şti. (0014312956592340) - Şirket Ortağı Latif Talip YILMAZ - 

18.09.2019 tarihli ve 0027 sayılı İl Yetki Belge Komisyonu Kararı ile 1 (bir) yıl. 

Aksaray İli, 18L-2 Pafta, 2571 Ada, 8 Parsel - SONE MEGA İnş. Day. Tük. Mal. Eğt. ve 

Öğr. Yay. Hizm. Turz. San. ve Tic. Ltd. Şti. (0068312083127211) - Şirket Ortağı Ali BÜLBÜL - 

05.09.2019 tarihli İl Yetki Belge Komisyonu Kararı ile 1 (bir) yıl. 

Adana İli, 20.L.IV Pafta, 2096 Ada, 6 Parsel - DOĞAKAAN GRUP İnş. Taah. Tic. San. 

ve İhr. İth. Ltd. Şti. (0001312047465102) - Şirket Ortağı Mustafa GÜDER - 24.09.2019 tarihli İl 

Yetki Belge Komisyonu Kararı ile 1 (bir) yıl. 

Aydın İli, 2156 Ada, 2 Parsel - Ercan KILINÇ (0034111381332402) ile KILINÇLAR İnş. 

Oto. Gıda ve Hayv. Hizm. San. ve Tic. Ltd. Şti. - 25.09.2019 tarihli İl Yetki Belge Komisyonu 

Kararı ile 1 (bir) yıl. 

Aydın İli, 4376 Parsel - Murat DEMİRKOL (0009112027924521) - 29.07.2019 tarihli İl 

Yetki Belge Komisyonu Kararı ile 1 (bir) yıl. 

Aydın İli, M20B07D2A Pafta, 2046 Ada, 1 Parsel - Murat DEMİRKOL 

(0009112027924521) - 29.07.2019 tarihli İl Yetki Belge Komisyonu Kararı ile 1 (bir) yıl. 

Söz konusu yapı müteahhitlerinin yapı ruhsatı alınmış mevcut işlerini tamamlaması 

dışında, iptal süresince ruhsata tabi yeni yapım işi alamamasına, 

Yetki belge numarası olmayan gerçek ve tüzel kişiler ile şirket müdürlerinin yetki belge 

numarası almak üzere İl Müdürlüklerine müracaat etmesi halinde iptal süresince verilmemesine, 

Karar verilmiştir. 

İlgililere duyurulur. 8484/1-1 
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğünden: 

 
 8408/1-1 
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Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğünden: 

VAKFIN ADI: Isparta İmam Hatipliler Vakfı (ISİMAV) 

VAKFEDENLER: Ali İhsan ALTINOK, Selahattin ALTINOK, Bekir ALTUĞ, Musa 

ERYILMAZ, Mehmet TULUM 

VAKFIN İKAMETGAHI: ISPARTA 

VAKFIN TESCİL KARARINI VEREN MAHKEMENİN ADI, KARAR TARİHİ VE 

NO’SU Isparta 2. Asliye Hukuk Mahkemesinin 08.05.2019 tarihli ve E:2016/271, K:2019/295 

sayılı kararı 

VAKFIN AMACI: İmam Hatip okullarında okuyan ve mezun olup üniversitelerin 

herhangi bir bölümüne devam eden mezunların eğitim dönemleri safhasında başarılı, fakir ve 

yardıma muhtaç olanlarına gerekli eğitim yardımını yapmak ve vakıf senedinde yazılı diğer 

amaçları gerçekleştirmek. 

VAKFIN MAL VARLIĞI : Isparta Merkez, Sav Kasabası 5049, 3222, 3285 ve 3972 

parsellerde kayıtlı taşınmazlar ve 10.000-TL (On Bin Türk Lirası) nakit 

YÖNETİM KURULU : 

VAKFIN SONA ERMESİ HALİNDE MAL VE HAKLARIN DEVRİ: 

Borçların tasfiyesinden arta kalan mal ve haklar aynı gayeler için kullanılmak ve sarf 

edilmek şartı ile Türkiye Diyanet Vakfı Başkanlığına devredilir. 

Türk Medeni Kanununun 104. maddesi gereğince ilân olunur. 

 8376/1-1 

—— • —— 

Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğünden: 

VAKFIN ADI: Oya - Ali Osman Keçici Vakfı. 

VAKFEDENLER: Oya KEÇİCİ, Ali Osman KEÇİCİ. 

VAKFIN İKAMETGÂHI: İSTANBUL. 

VAKFIN TESCİL KARARINI VEREN MAHKEMENİN ADI, KARAR TARİHİ VE 

NO’SU: İstanbul Anadolu 11. Asliye Hukuk Mahkemesinin 10/09/2019 tarihinde kesinleşen 

25/06/2019 tarih ve E: 2019/59, K: 2019/290 sayılı kararı. 

VAKFIN AMACI: Türkiye dahilinde her yere ve her vatandaşa imkanları ölçüsünde 

ihtiyaçları bulunan bilimsel, sosyal, kültürel ve sağlık hizmetlerinde bulunabilmek bu vakfın 

amacıdır. 

VAKFIN MAL VARLIĞI: 100.000,00 TL (YüzbinTürkLirası). 

YÖNETİM KURULU: Oya KEÇİCİ, Ali Osman KEÇİCİ, Mesut KILIN. 

VAKFIN SONA ERMESİ HALİNDE MAL VE HAKLARIN DEVRİ: Borçların 

tasfiyesinden arta kalan mal ve hakları Türk Eğitim Vakfına, tasfiye tarihinde bu kurum mevcut 

değilse Kızılay Genel Merkezine, tasfiye tarihinde bu kurum dahi mevcut olmaması halinde onun 

yerini alan kuruma devredilir. 

Türk Medeni Kanununun 104. maddesi gereğince ilân olunur. 
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—— • —— 

Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğünden: 

VAKFIN ADI: Dalyan Turizm, Tanıtım, Sosyal Gelişim ve Eğitim Vakfı (DALYAN 

TUSEV) 

VAKFEDENLER: Hakan ÖZDEN, Alpay Can ACAR, Ahmet MANAV, Sercan NUR, 

Büşra ÇOBAN, Yusuf NAZLI, Rıza KEÇECİ, Fethi Mert METE, Tahsin KEÇECİ, Mahmut 

KIYDAN, İlke HASDEMİR, Volkan METİN, Fırat KURT, Gülşah UYSAL, Arda DİPDAĞ, 

Rıdvan İREN, Başar KOŞARGELİR, Kadriye Dilara ISPARTA KOŞARGELİR, Züleyha 



Sayfa : 60 RESMÎ GAZETE 3 Ekim 2019 – Sayı : 30907 

 

SÜRER GÖKÇEOĞLU, Tolga BODUR, Ertuğrul ERCAN, Salih GÜNER, Emrah UÇUM, 

Çağdaş BULUT, Raziye Neslihan AYTOĞAN, Hakkı Alper ALTIN, Ali KIYDAN, Okan 

SOYLU, Ali ERKUL, ÖMER Tarık ÖZGÜR, Alp CANDURMAZ, Deniz ŞENOL, Alaaddin 

FİDAN. 

VAKFIN İKAMETGÂHI: MUĞLA 

VAKFIN TESCİL KARARINI VEREN MAHKEMENİN ADI, KARAR TARİHİ VE 

NO’SU: Ortaca 2. Asliye Hukuk Mahkemesinin 10.09.2019 tarihinde kesinleşen ve 29.04.2019 

tarihli E:2019/65, K:2019/192 sayılı kararı. 

VAKFIN AMACI: Vakıf; öncelikle Ortaca olmak üzere Bölge’nin mevcut tarihi, kültürel 

ve turistik değerlerinin korunması, geliştirilmesi ve tanıtımı için eğitim ve öğretim dahil her türlü 

faaliyeti yapar ve yaptırır. Başta sosyal, ekonomik, kültürel, sanatsal, sportif ve turizm alanları 

olmak üzere her alanda ihtiyaç duyulan eğitici eğitiminden yönetici ve hizmet personeline kadar 

eksiksiz ve birbirini tamamlayan ve dünya turizm gelişmelerine paralelliği muhafaza eden bir 

eğitim anlayışını ve uygulamasını sağlamak ve vakıf senedinde belirtilen diğer amaçları 

gerçekleştirmek. 

VAKFIN MAL VARLIĞI: 60.000-TL (AltmışbinTürkLirası) Nakit 

YÖNETİM KURULU: Başar KOŞARGELİR, Rıza KEÇECİ, Ertuğrul ERCAN, Fethi 

Mert METE, Çağdaş BULUT, Büşra ÇOBAN, Mahmut KIYDAN, Ali ERKUL, Hakan ÖZDEN. 

VAKFIN SONA ERMESİ HALİNDE MAL VE HAKLARIN DEVRİ: 

Borçların tasfiyesinden arta kalan mal ve hakları Vakıflar Genel Müdürlüğü’ne devredilir. 

Türk Medeni Kanununun 104. maddesi gereğince ilân olunur. 

 8378/1-1 

—— • —— 

Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğünden: 

VAKFIN ADI: Diyarbakır Protestan Kilisesi Vakfı 

VAKFEDENLER: Ahmet Güvener, Ömer Baysal, Rüzgar Ümit Baysal, İlyas Uyar, İpek 

Uyar, Ahmet İrfan Kılıç, Serhat Zengin, Cafer Güvener, Ali Güvener, Rojda Peker, Sevgi 

Güvener Baysal, Sara Esin Güvener, Neslihan Baysal. 

VAKFIN İKAMETGAHI: Diyarbakır 

VAKFIN TESCİL KARARINI VEREN MAHKEMENİN ADI, KARAR TARİHİ VE 

NO’SU: Diyarbakır 10. Asliye Hukuk Mahkemesinin 10.09.2019 tarihinde kesinleşen, 

03.07.2019 tarih ve E: 2018/295, K: 2019/205 sayılı kararı. 

VAKFIN AMACI: Türkiye Cumhuriyeti Anayasası ve Kanunlarına uygun olarak, 

Hristiyan T.C. vatandaşları ile Türkiye’de ikamet eden yabancıların Kitabı Mukaddes’e bağlı 

Hristiyanlığın temel akidelerine uygun dini ihtiyaçlarını karşılamaktır. Vakıf, kamu yararına bir 

vakıf olmayı hedefler. 

VAKFIN MAL VARLIĞI: Diyarbakır İli Bağlar İlçesi Kaynartepe Mah. 4007 ada, 5 

Parsel, 7 numaralı bağımsız bölüm tahsis edilmiş taşınmazdır. 

YÖNETİM KURULU: Ahmet Güvener, Ömer Baysal, Rüzgar Ümit Baysal, İlyas Uyar, 

Sevgi Güvener Baysal. 

VAKFIN SONA ERMESİ HALİNDE MAL VE HAKLARIN DEVRİ: Vakfın sona 

ermesi halinde borçların tasfiyesinden arta kalan mal ve hakları Bağdat Caddesi No:85/1 

Altıntepe/Maltepe/İstanbul adresinde bulunan İstanbul Protestan Kilisesi Vakfı’na devredilir. 

Türk Medeni Kanununun 104. maddesi gereğince ilân olunur. 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 
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İ Ç İ N D E K İ L E R

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER
–– Gıda Işınlama Yönetmeliği
–– Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda

Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar
Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

–– Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Türk Dünyası Oyun ve Oyuncakları
Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına
Dair Yönetmelik

TEBLİĞLER
–– Meslekî Yeterlilik Kurumu Meslekî Yeterlilik Belgesi Zorunluluğu Getirilen

Mesleklere İlişkin Tebliğ (Sıra No: 2019/1)
–– Paya Dayalı Kitle Fonlaması Tebliği (III – 35/A.1)

YARGI BÖLÜMÜ

ANAYASA MAHKEMESİ KARARI
–– Anayasa Mahkemesinin 12/9/2019 Tarihli ve 2015/9815 Başvuru Numaralı

Kararı

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

Senetlerinin Günlük Değerleri

D U Y U R U

Yürürlükteki Kanunlar, KHK’ler, Cumhurbaşkanlığı Kararnameleri,

Tüzükler, Yönetmelikler ve Tebliğlere

e - Mevzuat,
Günlük Resmî Gazete’ye ise

e - Resmi Gazete ile

abone olmadan ve ücretsiz olarak erişebilirsiniz.


